
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUCSP 

 

 

 

 

 

 

Nuno de Noronha da Costa Bispo 

 

 

 

 

 

O impacto das doenças na vida cotidiana em pessoas idosas 

institucionalizadas 

 

 
 
 
 
 
 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
 

2015 



Nuno de Noronha da Costa Bispo 

 

 

 

 

 

 

O impacto das doenças na vida cotidiana em pessoas idosas 

institucionalizadas 

 

 

 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS  

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para obtenção do título de Doutor em Ciências 
Sociais, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Helena Villas 
Bôas Concone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

São Paulo 

2015 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

 

 

 



DEDICATÓRIA 

 

À minha Mãe Maria Leonor e a meu Pai António João que se 

empenharam em transmitir-me os valores humanos fundamentais na minha 

educação e sempre estiveram ao meu lado na formação acadêmica. 

À minha Esposa Sônia e meu Filho João Nuno pela compreensão, pelo 

apoio e encorajamento no decorrer deste trabalho.  

Aos meus Irmãos que, mesmo à distância, sempre me incentivaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

À Professora Doutora Maria Helena Villas Bôas Concone pela extraordinária 

orientação e pelos valiosos conhecimentos que me transmitiu. 

À Banca Examinadora de Qualificação composta pela Professora Doutora 

Flamínia Manzano Moreira Lodovici e Professora Doutora Josildeth Gomes Consorte, 

pelas sugestões preciosas. 

À Professora Ruth Gelehrter da Costa Lopes pela motivação para realizar o 

Doutorado em Ciências Sociais. 

Ao Professor Ruy Moreira da Costa Filho por toda a cooperação que me 

dispensou, possibilitando a realização deste Doutorado.  

À Professora Adriana Paula Fontana Carvalho pela compreensão e toda a 

colaboração durante a realização deste trabalho. 

À Família Barata pela compreensão e todo apoio durante o curso. 

À Professora Viviane de Souza Pinho Costa pelo incentivo no decorrer do 

Doutorado. 

A todos os Professores do Programa de Doutorado em Ciências Sociais cuja 

influência no meu trabalho se encontra patente.  

A todos os Professores do Curso de Fisioterapia e de outros cursos da 

UNOPAR que sempre me incentivaram.  

À Irmã Maria José de Oliveira pelo grande apoio dispensado para a realização 

da pesquisa no Asilo São Vicente de Paulo em Londrina. 

À Ângela R. Sanches, Assistente Social do Asilo do São Vicente de Paulo, pela 

disponibilidade na coleta dos dados sócio-demográficos da instituição. 

Aos idosos entrevistados, pela simpatia na disponibilidade de participarem no 

estudo com as suas respostas preciosas. 

A todas as Irmãs Claretianas, Vicentinos e funcionários do Asilo pela 

colaboração prestada.  

À CAPES, a agência financiadora da bolsa de estudos, que foi, sem dúvida, 

imprescindível na continuação dos estudos.  

À UNOPAR, no seio da qual encontrei o clima propício à realização deste 

trabalho. 

 



BISPO, Nuno de Noronha da Costa.  O impacto das doenças na vida 
cotidiana em pessoas idosas institucionalizadas .  2015.  100 p. Tese 
(Doutorado em Ciências Sociais) -  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2015.   

 

 

 

 

RESUMO 

 

Apesar de haver um grande número de pessoas idosas saudáveis, a velhice 

também é acompanhada pelo declínio geral das condições de saúde, 

especialmente entre idosos institucionalizados.  Verificar o impacto das 

doenças na vida cotidiana em pessoas idosas institucionalizadas e seus 

desdobramentos no presente e no futuro foi o objetivo geral desta pesquisa 

antropológica. O campo de investigação desenvolveu-se no Asilo São Vicente 

de Paulo de Londrina, com 37 residentes. Na metodologia utilizou-se para a 

coleta de dados a observação e a entrevista, que foram analisados através da 

descrição da observação e pelo método hermenêutico-dialético. Nos resultados 

observou-se a perda da autonomia e do controle pessoal. Nas falas dos 

participantes, constatou-se a percepção do corpo que adoece, o acometimento 

da mobilidade, a perda da liberdade, a dependência física nas atividades do 

cotidiano, a diminuição da ocupação, o isolamento, a dificuldade para dormir e 

a esperança no futuro. Nas considerações finais, foi destacada a importância 

da investigação antropológica em uma Instituição de Longa Permanência para 

Idosos. 

 

 

Palavras chave:  Doença. Pessoas idosas. Instituição de Longa Permanência para 
Idosos. 
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ABSTRACT 

 

Despite the large number of healthy elderly people, old age is also followed by 

an overall decline in health conditions, especially among institutionalized elderly 

people. The general objective of this anthropological research is to verify the 

impact of diseases on the everyday life of institutionalized elderly people and 

their present and future consequences. The investigation took place at Asilo 

São Vicente de Paulo de Londrina, a nursing home with 37 residents. Data 

were collected through observations and interviews and analyzed through the 

description of the observations and the hermeneutic-dialectical method. Results 

showed loss of autonomy and personal control.  Based on the participants’ 

comments, the study detected a perception of the sickening body, mobility loss, 

lack of freedom, physical dependence to carry out routine activities, occupation 

reduction and isolation, difficulty to sleep and hopelessness in regards to the 

future.  In its final considerations, the study highlights the importance of the 

anthropological investigation in a Long-term Care institution for the elderly.    

 

 

Key words:  Disease. Elderly People. Long-term Care Institution for the Elderly. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Há mais de 15 anos acontece em Londrina (PR) no Asilo São Vicente 

de Paulo, o estágio curricular do curso de Fisioterapia da UNOPAR. A prática 

de atendimento é realizada diariamente com os residentes da instituição, que 

são na maioria, pessoas com sessenta anos ou mais. Muitos deles 

institucionalizados direta ou indiretamente em virtude do estado de saúde 

prejudicado, geralmente por apresentarem debilidades e doenças crônicas. É 

com este quadro que os alunos se deparam para realizar sua prática 

fisioterápica, procurando melhorar a qualidade de vida destas pessoas, que 

sofrem pelo impacto na vida cotidiana das doenças que os acometem ou pela 

idade avançada. 

Nossa reflexão envolve múltiplos aspectos: sobre o processo de 

envelhecimento e a velhice, a saúde e a doença, nos níveis individual e social; 

sobre a vida – o cotidiano - dos idosos no “Asilo” e a sua percepção da doença 

e a institucionalização. 

Nossos objetivos estão basicamente expressos nos aspectos acima 

arrolados e podem ser assim descritos: 

Objetivos Gerais: 

� Verificar o impacto das doenças na vida cotidiana em pessoas idosas 

institucionalizadas e seus desdobramentos no presente e no futuro. 

Objetivos Específicos: 

I. Refletir sobre velhice e envelhecimento numa perspectiva sociocultural. 

II. Pensar a doença a partir de uma perspectiva sociocultural. 

III. Refletir sobre o Corpo para além da dimensão Biológica. 

IV. Refletir sobre a prática profissional ampliada em diálogo com a fala dos 

residentes da ILPI. 

A proposta: Depois de anos de prática profissional como Fisioterapeuta 

e Professor, e aluno de um Mestrado em Gerontologia Social, consideramos 

necessário ampliar nossa formação buscando nas Ciências Sociais 

(particularmente na Antropologia e na Sociologia) a dimensão interdisciplinar 

que julgávamos necessária à melhor compreensão do humano e ao bom 

exercício profissional. Para tanto mergulhamos na bibliografia da nova área 
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somando-a à da Gerontologia e da Fisioterapia, no sentido de repensar as 

questões do Envelhecimento e Velhice, Doença e Corpo e os significados da 

institucionalização para os envolvidos.  A ILPI (acima referida) na qual 

orientamos o estágio para alunos de fisioterapia da UNOPAR, nos pareceu 

oferecer o espaço ideal para a pesquisa de campo atendendo aos nossos 

objetivos. Consideramos ter um tempo significativo de vivência no lugar e 

material importante para avaliar criticamente conceitos básicos da prática, bem 

como para resgatar a dimensão afetiva e social da vida e do cotidiano desses 

idosos.  

 Do ponto de vista metodológico este trabalho se desenvolveu em duas 

frentes: 1) pesquisa bibliográfica e reflexão sobre os temas chave; 2) Pesquisa 

de campo (observação e entrevistas) e reflexão ancorada na bibliografia, na 

fala dos entrevistados e na observação. 

O texto ora apresentado foi organizado em seis capítulos além da 

Introdução e Considerações Finais: 

Introdução. Apresentação geral do trabalho (proposta, objetivos e 

métodos). 

Capítulo I. Perspectivas Antropológicas e Sociológicas do 

envelhecimento. Neste capítulo apresentamos uma reflexão ampliada sobre 

envelhecimento populacional, o envelhecimento e a velhice e sobre as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 

Capítulo II. Perspectivas Socioculturais da Doença. Neste capítulo 

retomamos as discussões sobre saúde, doença e estado de bem estar, 

também de uma perspectiva ampliada. Apresentamos alguns depoimentos dos 

entrevistados. 

Capítulo III. Perspectivas Socioculturais da Vida Cotidiana. Neste 

capítulo o tema diz respeito sobre a vida cotidiana, conceito essencial para o 

nosso trabalho dado que o cotidiano dos idosos entrevistado e residentes no 

“Asilo São Vicente de Paulo” foi um dos focos da pesquisa. Apresentamos 

trechos das falas dos entrevistados pertinentes a esta questão. 

Capítulo IV. O Corpo em Evidência. As perspectivas do Corpo nas 

Ciências Sociais.  Retomamos as falas de estudiosos contemporâneos das 

Ciências Sociais que se debruçam sobre as questões do corpo dando destaque 
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ao corpo que envelhece. Estabelecemos um diálogo entre estas falas e as dos 

entrevistados. 

Capitulo V. O Campo. Neste capítulo privilegiamos a exposição das 

nossas escolhas metodológicas. Fizemos um “retrato de uma ILPI”.  

Apresentamos os residentes (caracterização, motivos da internação, tempo de 

internação, relações familiares e sociais, etc.), e a estrutura física do Asilo. 

Apresentamos o nosso universo e a seleção dos entrevistados, os cuidados de 

ordem ética, a coleta e a análise dos dados.  

Capitulo VI. Os Resultados e a Discussão. Apresentamos aqui de 

modo mais completo a reflexão apoiada na bibliografia, na fala dos 

entrevistados e na observação. 

Considerações Finais. Nesta parte retomamos alguns pontos 

considerados importantes das reflexões anteriores. Sobretudo, fizemos 

considerações sobre a dimensão antropológica deste trabalho. 

Nos outros itens apresentamos a bibliografia e os anexos. 
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CAPÍTULO I.  PERSPECTIVAS ANTROPOLÓGICAS E SOCIOLÓG ICAS DO 

ENVELHECIMENTO 

 

 

1.  “U M MUNDO CADA VEZ MAIS GRISALHO ”: 

 

 Foi assim que a United Nations Population Fund (UNFRA) no Relatório 

Sobre a Situação da População Mundial, definiu o aumento do número de 

idosos, mesmo com uma população global com mais de 7 bilhões (2011, p.30). 

Este relatório chama a atenção de que desde 1950 até 2010 a expectativa de 

vida aumentou, em países desenvolvidos 11 anos e em países em 

desenvolvimento até 26 anos. Com as mudanças nos perfis demográficos, 

projeta-se para 2050 um crescimento rápido do segmento idoso da população, 

enquanto que o segmento demográfico jovem tende encolher.  

 

Sobre o último ponto, o resultado do trabalho da Divisão 
de População aponta que a proporção global de pessoas 
com mais de 60 anos, que era de 8% em 1950, cresceu 
para 11% em 2009 e está projetada para alcançar 22% 
em 2050. “Globalmente, o segmento idoso da população 
está crescendo a uma taxa de 2,6% ao ano, 
consideravelmente mais rápido que a população como um 
todo. Esse rápido crescimento exigirá ajustes econômicos 
e sociais de longo alcance na maior parte dos países,” diz 
o relatório sobre o envelhecimento de 2009 (UNFRA 
2011, p.34). 
 

Há mais de meio século o Brasil vem assistindo a um processo de 

transição demográfica, ocasionado pelas altas taxas de fecundidade em 1950-

1960 e posteriormente com o “rápido e sustentável declínio da fecundidade”, 

originando uma mudança na estrutura etária brasileira caracterizada pelo 

envelhecimento da população (CARVALHO; GARCIA, 2003; CAMARANO, 

2004; CARVALHO; RODRÍGUEZ-WONG, 2008). Os segmentos idosos da 

população crescem também em virtude da redução de mortalidade, em todos 

os segmentos, inclusive nos segmentos etários mais velhos (GIAMBIAGI; 

TAFNER, 2010). As projeções para 2050 indicam que a população idosa 

continuará a crescer num ritmo acelerado, bem como sofrerá uma profunda 
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mudança em termos de sua distribuição interna, tanto etária, quanto entre os 

gêneros (CARVALHO; RODRÍGUEZ-WONG, 2008).  “Em 2010, a população 

brasileira era de 190.755.799 habitantes, dos quais 20.590.599 eram 

considerados idosos (idade ≥ 60 anos), correspondendo a 10,8% da população 

brasileira” (MORAES, 2012). Estas mudanças serão mais expressivas no grupo 

etário dos mais idosos (pessoas com mais de 80 anos), que passarão de 17% 

em 2000, para 28% em 2050 (CARVALHO; RODRÍGUEZ-WONG, 2008). 

“Evidencia-se portanto, além de um aumento da população idosa, também um 

envelhecimento dessa população, com um número maior de idosos nas faixas 

etárias mais elevadas” (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2007). Se por um lado observa-

se o aumento expressivo das faixas idosas da população, por outro lado, no 

extremo oposto, nota-se uma renovação da população cada vez menor devido 

à diminuição da taxa de fecundidade (GIAMBIAGI; TAFNER, 2010). 

Com o aumento do segmento idoso no Brasil, também se nota o 

fenômeno da feminilização do envelhecimento, que consiste no crescimento da 

população feminina a taxas mais elevadas que a masculina (CAMARANO; 

KANSO, 2012). A previsão é de que o grupo etário dos mais idosos, será 

constituído pelo dobro de mulheres em relação aos homens (CARVALHO; 

RODRÍGUEZ-WONG, 2008), ou seja, “quanto mais velho for o contingente 

estudado, maior a proporção de mulheres (CAMARANO; KANSO, 2012). Ainda 

que vivam mais, as mulheres apresentarão maior debilidade física e maior 

dependência, necessitando de um cuidador (CAMARANO; KANSO, 2012). 

 “Assim, o Brasil caminha rapidamente para um perfil demográfico mais 

envelhecido, caracterizado por uma transição epidemiológica, onde as doenças 

crônico-degenerativas ocupam lugar de destaque” (MORAES, 2012). Com este 

panorama, Sugahara (2005) ressalta o aumento da morbidade causado pela 

prevalência de doenças crônicas e, consequentemente, uma maior procura 

pelos serviços de saúde.    

 

2.  O ENVELHECIMENTO: 

 

O processo de envelhecimento humano está associado à interação de 

múltiplos fatores, dentre eles estão os moleculares, celulares, sistêmicos, 

comportamentais, cognitivos e sociais (SANTOS; ANDRADE; BUENO, 2009). 
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O envelhecimento é “a combinação de processos biológicos, psicológicos e 

sociais que afetam as pessoas à medida que ganham idade” (GIDDENS, 2012, 

p.225). O autor sugere a relação destes processos a “relógios evolutivos 

diferentes”, mesmo que estejam inter-relacionados; ou seja; o envelhecimento 

não é igual devido à grande variação entre estes três processos:  

 

Primeiro, um relógio biológico, que se refere ao corpo 
físico; segundo, um relógio psicológico, que se refere à 
mente e às capacidades mentais; e, terceiro, um relógio 
social, que se refere a normas culturais, valores e 
expectativas para papéis relacionados com a idade 
(GIDDENS, 2012, p.225). 
 

Uma vez que o envelhecimento é um fenômeno totalmente natural, não 

pode ser considerado como uma condição patológica, no entanto, há doenças 

relacionadas à idade (HOLLIDAY, 1997). Desde que o envelhecimento é 

multifatorial, acrescenta Holliday (1997), seria de esperar que a “falta de 

manutenção”, afete um número de órgãos e sistemas com algum grau de 

sincronia, mas pode ser bastante provável que possa ocorrer uma falha antes 

num e posteriormente em outros.  

Segundo Hayflick (2007), no ponto de vista biológico, o envelhecimento 

se dá devido à desordem molecular, originando a diminuição na capacidade de 

substituição e reparação das moléculas no corpo humano. Esta instabilidade 

molecular provoca uma perda inevitável de energia necessária para manter a 

integridade estrutural e funcional de praticamente todas as moléculas que são 

sintetizadas durante a vida. Consequentemente, os tecidos e órgãos começam 

a apresentar uma fraqueza, deixando o organismo mais vulnerável às doenças 

associadas à idade.  De acordo com Sugahara (2005), essa vulnerabilidade 

mostra-se acentuada na população idosa, sendo a questão saúde um 

componente importante no perfil desta faixa etária.  

A vulnerabilidade envolve várias dimensões, dentre elas a social, que 

implica vários aspectos tais como o ambiente social e a comunidade, 

envolvendo as questões de abuso, negligência, os direitos, a ética, os cuidados 

ao idoso, sistemas de atendimento, entre outros (MEIRE, 2000). O autor 

assinala ainda, que a incapacidade por doenças pode ser uma das causas da 

vulnerabilidade social.  
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Lopes (2005), numa visão mais ampla da velhice, afirma que quando 

se fala de envelhecimento, “devemos pensar em uma variedade de indivíduos 

cada qual com a sua trajetória e, portanto, com características singulares: um 

ser único em constante processo de transformação.” Neste sentido, a autora 

comenta sobre o envelhecimento singular, ou seja, cada indivíduo tem as suas 

experiências e sua própria trajetória. Sem esquecer que as condições sociais 

(trabalho, moradia, condições financeiras, entre outras) são fatores que 

condicionam as trajetórias.   

Giddens (2012) apresenta explicações sociológicas sobre a natureza 

do envelhecimento, através de três teorias que são conflitantes entre elas. A 

primeira é a teoria funcionalista que determinava que o indivíduo à medida que 

vai envelhecendo, tem que se adaptar mudando seus papéis sociais. O autor 

cita a teoria do desengajamento, onde as pessoas ao chegar a certa idade têm 

que abandonar seus papéis sociais tradicionais e começar a redefini-los, 

devendo-se identificar com novas formas de atividades produtivas.  

 

Segundo essa perspectiva, devido à fragilidade, doenças 
e dependência crescentes das pessoas idosas, torna-se 
mais disfuncional para elas ocupar em papéis sociais 
tradicionais que não sejam capazes de cumprir 
adequadamente (GIDDENS, 2012, p.227).  
 

Sobre esta teoria, o autor acredita que “é funcional para a sociedade”, 

porque os papéis que eram ocupados pelos idosos passam ser dos jovens 

(GIDDENS, 2012, p.227).  

Na concepção de Caradec (2011), a teoria do desapego e a do apego, 

é mais bem aceita na abordagem do envelhecimento que a teoria do 

desengajamento. Na teoria do desapego, ocorre um “processo de adequação 

da vida que se produz à medida que as pessoas que envelhecem se defrontam 

com dificuldades crescentes e novas limitações [...]” (p.33). Entre as várias 

causas para este processo, o autor cita as doenças e as limitações funcionais, 

levando as pessoas idosas a serem obrigadas a abdicar de algumas atividades 

e relações, substituindo-as por outras que estejam ao alcance delas. Com 

estas dificuldades que as pessoas idosas encontram na sua vida, surge a 

necessidade de criarem estratégias de reconversão, ou seja, adequação da 



8 
 

existência e nas atividades, designadas pelo autor de apego. Esta adequação 

pode ocorrer de três formas segundo Caradec (2011): A primeira é através da 

adaptação, que “consiste em dar prosseguimento a uma atividade anterior, 

porém se adaptando às novas limitações” (p.36). A segunda consiste no 

abandono de uma atividade, que pode ser de caracterizada de três maneiras - 

o abandono-substituição, onde substitui a atividade, “transferência para outra 

atividade” (p.36), o abandono-seleção, fazendo com que o idoso continue com 

a mesma atividade, mas que seja desempenhada de outra forma, com menos 

esforço ou num ritmo mais lento e, o abandono-renúncia, havendo o abandono 

total das atividades que a pessoa idosa realizava. A terceira adequação é a 

volta por cima, “[...] consiste em retomar uma atividade abandonada, envolver-

se numa atividade nova ou aumentar o envolvimento numa atividade já 

praticada” (p.37).  

A segunda teoria é a abordagem do curso de vida, que define o 

“envelhecimento como uma fase de uma vida moldada por fatores históricos, 

sociais, econômicos e ambientais que ocorreram em idades anteriores no curso 

de vida” (GIDDENS, 2012, p.227), considerando o envelhecimento “como um 

processo que vai do nascimento à morte” (GIDDENS, 2012, p.227). A 

perspectiva do curso de vida é composta por três princípios: as trajetórias, a 

história e biografia pessoal e os vínculos (GEORGE, 2003). “Trajetórias ao 

longo da vida são simplesmente padrões de longo prazo da mudança 

(transições) e estabilidade” (GEORGE, 2003, p.162), que são caracterizadas 

de quatro maneiras: pela idade ou tempo, duração, o sequenciamento das 

transições e a densidade. A estória e a biografia pessoal referem-se à 

experiencia e eventos que marcam, ao longo da vida da pessoa. Os vinculos, 

estam relacionados com envolvimento das pessoas nas suas relações sociais. 

Com o passar dos tempos Hutchinson (2011) em sua concepção 

apresenta os princípios do curso de vida de modo distinto. Os princípios 

básicos da teoria seriam: as coortes ou gerações, as transições, as trajetórias, 

os eventos da vida e os pontos de viragem. As coortes referem-se a “um grupo 

de pessoas que nasceram durante o mesmo período de tempo e que 

experimentam particulares mudanças sociais dentro de uma determinada 

cultura na mesma sequência e com a mesma idade” (p.11). As transições são 

mudanças em papéis sociais e no status que representam uma partida distinta 
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de papéis anteriores e status. Trajetórias é o padrão de longo prazo de 

estabilidade e mudança, o que geralmente envolve múltiplas transições. 

Eventos da vida são ocorrências significativas que implicam numa alteração 

relativamente abrupta grave e duradoura que pode produzir efeitos. Os pontos 

de viragem são os momentos de mudanças na trajetória do curso de vida, 

decorrentes de um evento ou numa transição. 

Hutchinson (2011) também inclui alguns temas importantes, tais como: 

a biografia e a história pessoal, o momento da vida, as dimensões da idade e 

os vinculos.  

A terceira teoria tem uma perspectiva da economia política, enfocando 

“o papel dos sistemas econômicos e políticos em moldar e reproduzir as 

desigualdades na sociedade” (GIDDENS, 2012, p.227). Está representado 

pelas políticas sociais, que “são compreendidas como resultado das lutas 

sociais, conflitos e das relações de poder dominantes à época” (GIDDENS, 

2012, p.227). 

O envelhecimento é um processo que apresenta novas possibilidades, 

vindo também acompanhado pelo conjunto de desafios, é uma parcela da 

população que reflete a diversidade das sociedades. Para a maioria das 

pessoas o trabalho dá o sentido de identidade e nessa transição, um grande 

desafio é a aposentadoria (GIDDENS, 2012, p.227). Apesar das mudanças na 

sociedade, atualmente as pessoas ainda são identificadas pelo que fazem e 

pelo trabalho que realizam, ou seja, “(...) ainda é comum que a identidade do 

adulto se confunda com sua identidade como trabalhador” (CONCONE, 2005, 

p.138). Neste sentido, “para muitos a aposentadoria significa uma não 

identidade” (CONCONE, 2005, p.138).   

A desigualdade é marcada pela aposentadoria, pois nesta fase os 

idosos têm uma perda de renda, que pode causar uma perda significativa no 

padrão de vida. A feminilização da velhice é uma realidade das sociedades, as 

mulheres estão vivendo mais que os homens e, com isso, experimentam 

também a viuvez. Isso pode ser um problema, porque as mulheres têm uma 

probabilidade maior de serem pobres, pois ao longo da vida os rendimentos 

foram mais baixos o que está associado a ter filhos, consequentemente 

também as aposentadorias são mais baixas. A desigualdade nos recursos, 

onde as mulheres têm menos posses, por exemplo, em relação ao automóvel. 
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As mulheres apresentam mais deficiências na velhice, acarretando maiores 

dificuldades nas atividades cotidianas e de cuidados pessoais. Por isso existe 

uma probabilidade maior também de as mulheres viverem em instituições ou 

sozinhas. As minorias étnicas tendem a ter uma renda mais baixa, por isso são 

grupos que apresentam taxas elevadas de pobreza (GIDDENS, 2012, p.227-

231).  

Resumindo, Concone (2005) em seu artigo, relata que o 

envelhecimento é um processo natural, mas variável, segundo um conjunto de 

fatores. A velhice por outro lado, depende de definições socioculturais e varia 

no tempo e espaço. Os fatores socioculturais condicionam os ritmos do 

envelhecimento, mas são determinantes das “velhices”. Velhice construto, tal 

como criança, jovem, adolescente, etc. 

 

3.  A VELHICE NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS : 

 

São definidas como instituições governamentais e não-

governamentais, de caráter residencial, destinadas ao domicílio coletivo de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, 

em condições de liberdade, dignidade e cidadania (Regulamento Técnico para 

o Funcionamento de Instituições de Longa Permanência para Idosos – RDC nº 

283, de 26 de Setembro de 2005). A maioria das instituições que não visam 

lucro, pois têm caráter filantrópico e são mantidas por associações religiosas 

(BORN; BOECHAT, 2006). 

Durante muito tempo estas instituições denominavam-se “asilos”, mas 

com a evolução da Gerontologia, com os congressos, jornadas e discussões no 

meio científico, passaram a designar-se “instituições de longa permanência 

para idosos” (BORN; BOECHAT, 2006, p.1132).    

Goffman (2005) denomina este tipo de instituição de “Instituições 

Totais”, ou seja, lugares fechados onde o idoso leva uma vida administrada 

formalmente, simbolizados pela barreira à relação social com o mundo externo 

e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no esquema físico. O 

autor afirma, ainda, que as instituições  que  apresentam  estas   características  
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 presenciam mudanças radicais na “carreira moral”1 dos idosos, dentre as quais 

podemos citar dois exemplos: a ”mutilação do eu”2 e a “morte civil”3. 

Calado (2004) refere-se aos idosos institucionalizados, como aqueles 

que vivem amargurados, onde a comunicação, a participação social e a 

afetividade são escassas. “Tudo se torna monótono, ou surpreendentemente 

vago e irregular, desencontrado” (PEREIRA, 2004, p.73). Molino e Gil (1994, 

p.371) descrevem esta situação com a seguinte frase: “os indivíduos calados 

eternamente numa sala à espera de um trem que nunca chega”.  

Kübler-Ross (2005, p.133), tem outra experiência com este tipo de 

instituições. Quando realizou as suas visitas a alguns asilos na Inglaterra e 

Estados Unidos, relata que os idosos recebem ajuda para viver com dignidade 

e conforto até à morte. Numa das instituições, ficou impressionada com o 

atendimento atencioso e carinhoso, testemunhando uma frase dita por uma 

paciente: “Não existe outro lugar melhor para viver em toda a Terra”.  

Devido a este tipo de características das instituições, pode-se aplicar o 

relato de Velho (1995), onde “a grande cidade não só incorpora visões de 

mundo e estilos de vida díspares como está permanentemente produzindo 

processos de diferenciação”. Segundo Sztompka (2005) este tipo de mudança 

social é do nível micro no modelo sistêmico, por ser numa comunidade local. 

As imagens da sociedade associadas às instituições de longa 

permanência para idosos são de fragilidade e desespero, solidão e destituição, 

e, acima de tudo, de uma profunda percepção de perda, uma perda não 

apenas de coisas, mas de quem e do que somos (AGICH, 2008).  

Diversas situações envolvem o idoso institucionalizado, tais como: o 

processo de internação, o fator econômico, os contatos com a família, a 

interação entre os residentes, a vida sexual e afetiva, a rotina diária, a 

liberdade e as restrições, problemas de pessoal, a equipe multidisciplinar, o 

ambiente físico, a recuperação e a valorização da autonomia, os contatos com 

a comunidade, as doenças e a morte e o morrer (BORN, 1999). 

                                                           
1 Termo usado pelo autor para designar as crenças que o idoso tem de si próprio e em relação aos outros 
e, que são significativos para ele. Ao entrar numa instituição, ocorrem mudanças que podem ser não 
intencionais, ocasionando a mortificação do eu.   
2 As restrições de visitas ou o impedimento das saídas para o exterior das instituições, ocasionam uma 
ruptura nos papéis anteriores desempenhados pelo indivíduo, tanto os realizados nos afazeres rotineiros, 
como os relacionados com o outro. 
3 É a perda permanente de tratar de alguns assuntos legais. 
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Geralmente, os idosos que residem nas instituições são frágeis e 

apresentam múltiplas deficiências ou doenças incapacitantes, são 

dependentes, tais como: acidente vascular encefálico, depressão, doença 

vascular coronária, diabetes, demências, infecções respiratórias, osteoporose, 

fraturas, entre outras doenças (MANGIONE, 2002, p.421; DRAMÉ et al, 2004). 

Além dessas doenças, Lenardt et al (2009) relata outras também bastante 

comuns nesses indivíduos: hipertensão arterial, dislipidemias, deficiência 

visual, varizes, osteoartrite, deformidades nos pés, esquizofrenia, 

hipertireoidismo e hipotireoidismo, insônia, deficiência auditiva, Parkinson e 

insuficiência cardíaca congestiva.  

Os idosos com demência correspondem a uma parcela significativa dos 

residentes em instituições asilares. Estes caracterizam-se por apresentar perda 

na autonomia e serem dependentes, bem como são comuns o aparecimento 

de alguns aspectos clínicos tais como: infecções, distúrbios do comportamento, 

desnutrição, imobilidade e incontinência urinária (GORZONI; PIRES, 2006).    

 

 4.  A INSTITUIÇÃO VISTA COMO UMA COMUNIDADE : 

 

A instituição asilar também pode ser considerada uma “comunidade 

como novo arranjo social”, preconizado por Mercadante (2002). Apesar dos 

limites impostos nestes lugares, a existência deles é necessária, pois a solidão 

negativa encontrada junto à família converte-se numa solidão positiva, como 

explica a autora: “Há sempre a possibilidade de o idoso reverter a solidão 

negativa familiar, transformando-a em solidão positiva, vivida em um grupo 

social maior” (MERCADANTE, 2002, p.25). Ainda nas suas pesquisas, 

seguindo esta linha de pensamento, a autora constatou, a ligação dos idosos 

asilados pela mesma cultura, pela “possibilidade de desenvolvimento de novas 

relações de amizade” (p.28), pelo “exercício de novos papéis sociais” como 

ajudar em tarefas na própria instituição e principalmente ajudar a cuidar de 

outros idosos mais dependentes (p.31).     

Estas características também foram constatadas em asilos chineses, 

onde existe um grande apego às tradições, mesmo com a invasão do moderno 

(CONCONE, LING, 2003). Neste pensamento de comunidade, as autoras 
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observaram nas instituições algumas características de uma comunidade 

familiar. 

Por isso a segregação espacial e os novos arranjos residenciais são 

bastante defendidos para ampliar a rede de relações sociais, no aumento das 

atividades desenvolvidas e na satisfação na velhice (DEBERT, 2004).  É o 

social que une todas essas pessoas para formar uma comunidade (BARUS-

MICHEL, 2004, p.55).     
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CAPÍTULO II.  PERSPECTIVAS SOCIOCULTURAIS DA DOENÇA  

 

 

Antes de abordar o assunto deste tópico, é importante começar a 

definir o termo “saúde”, utilizado pela Organização Mundial da Saúde: “É o 

estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a 

ausência de doença ou enfermidade” (GUCCIONE, 2002, p.106). Posto isto, o 

autor também apresenta uma definição de enfermidade: “experiência subjetiva 

interna do indivíduo que está consciente de que o bem-estar pessoal foi 

ameaçado e como a pessoa responde a essa experiência” (p.106). 

Larsen (2013a) também define doença, através da distinção entre as 

duas palavras inglesas: disease e illness. A primeira refere-se a uma condição 

que é vista como modelo fisiopatológico, tal como uma alteração em uma 

estrutura e função. Refere-se a um conceito médico de uma anormalidade 

patológica diagnosticada por meio de sinais e sintomas (SCAMBLER; 

SCAMBLER, 1990). A outra palavra, está em concordância com Guccione 

(2002), indicando a experiência humana de sintomas e sofrimento, alude à 

forma como a doença é percebida, vivida com, e respondida pelos indivíduos e 

suas famílias (LARSEN, 2013a). É a interpretação subjetiva de problemas 

relacionados com a saúde, considerada a experiência humana da doença 

(SCAMBLER; SCAMBLER, 1990). Se “Embora seja importante reconhecer o 

processo fisiopatológico de uma doença crônica, a compreensão da 

experiência da doença é essencial na prestação de cuidados holísticos” 

(LARSEN, 2013a, p.4). 

Seguindo esta ideia, Cordeiro (apud Minayo, 2007, p. 127), afirma que 

“a doença em sua expressão normativa da vida, como fenômeno individual e 

em expressão coletiva, epidemiológica, onde adquire significado no conjunto 

das representações sociais e nas reinvindicações políticas, está estruturada em 

uma totalidade social.” 

Larsen (2013a) explana sobre as condições das doenças, que podem 

ser agudas ou crônicas. As condições agudas normalmente têm início súbito, 

com sinais e sintomas relacionados com o processo da doença em si, 

terminam em um tempo relativamente curto, ou com a recuperação e retomada 

das atividades anteriores, ou com a morte. As condições crônicas têm uma 
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continuidade indefinida, podendo ser muitas vezes a identidade da pessoa, ou 

seja, a pessoa adquire o rótulo da doença que o acomete. Condições crônicas 

assumem muitas formas, e não têm um padrão único de início, aparecem de 

repente ou por meio de um processo insidioso, têm episódicos, surtos ou 

exacerbações, ou permanecem em remissão com uma ausência de sintomas 

de longos períodos. A OMS (2005) também diferencia as doenças agudas das 

doenças crônicas como as primeiras de doenças transmissíveis (DTs) e as 

doenças não-transmissíveis (DNTs). As doenças crônicas são mais comuns 

nas pessoas idosas (LARSEN, 2013a; OMS, 2005). 

O sociólogo Saad Nagi (1964) elaborou um modelo de estado de saúde 

dividido em quatro componentes distintos, que se comprometem em sequência 

na medida em que as pessoas perdem o bem estar: a doença, a deficiência, a 

limitação funcional e a incapacidade. A doença, “Se refere a um estado 

patológico em desenvolvimento que é delineado por um conjunto especial de 

sinais e sintomas e reconhecido externamente tanto pelo paciente quanto pelo 

profissional como anormal”. As deficiências, são “as alterações da estrutura ou 

das funções – anatômicas, fisiológicas ou psicológicas – que resultando de 

mudanças subjacentes do estado normal do idoso, também contribuem para a 

sua enfermidade”. A limitação funcional, “Consiste em uma inabilidade pessoal 

para desempenhar as tarefas e as atividades que constituem atividades usuais 

para aquele individuo, como por exemplo, alcançar alguma coisa em uma 

prateleira acima da cabeça ou carregar um pacote”. A incapacidade, “Inclui 

déficits no desempenho de atividades da vida diária (AVD) e as atividades 

instrumentais da vida diária (AIVD) que são amplamente pertinentes a muitos 

papéis sociais”. 

A partir deste modelo, Jette (2006) definiu a incapacidade como o 

impacto que as condições crônicas e agudas refletem no funcionamento 

de sistemas específicos do corpo e nas habilidades das pessoas 

para agir no momento necessário, habitual, esperado, e desejado na 

sociedade. E por ele mesmo, a incapacidade abrange cinco dimensões, tais 

como as atividades da vida diária, atividades instrumentais da vida diária, 

atividades remuneradas ou não remuneradas, atividades sociais e o lazer. 

Cada indivíduo desempenha determinadas funções e tarefas no 

ambiente onde vive. A capacidade e a incapacidade das pessoas podem ser 
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plenamente compreendidas e estimadas apenas em termos do grau  

do seu comprometimento destas funções e tarefas. Quando um indivíduo é 

descrito como sendo "incapaz" a descrição é incompleta, até que se responde 

à pergunta, "incapaz de fazer o quê?" (NAGI, 1964).  

Segundo Cott et al. (1995) na teoria do “Movimento Continuum”, o ser 

humano apresenta duas capacidades de movimento: a Capacidade de 

Movimento Preferido (CMP) e a Capacidade de Movimento Atual (CMA). A 

primeira, a Capacidade de Movimento Preferido, refere-se à escolha pelo 

indivíduo da habilidade de movimento. Neste caso, uma capacidade física 

favorece um objetivo social e pessoal, como por exemplo, o indivíduo voltou a 

andar após uma reabilitação, assim, pode realizar alguma ação desejada, 

como ir passear no parque sem nenhuma restrição, ou ir a algum lugar antes 

habitual, como ir ao mercado, ao banco, ocupar-se com alguma tarefa, como 

assumir seu papel social, voltar a trabalhar, encontrar-se com os amigos, etc. 

Como se pode perceber, o objetivo gira em volta do social. A Capacidade de 

Movimento Atual corresponde à habilidade de movimento presente no 

indivíduo. Aqui pode ser apresentado os seguintes exemplos: hemiplegia, 

tetraplegia, paraplegia, cadeirante, ambulante com andador ou, simplesmente a 

pessoa realizar a vida normal sem limitações e/ou incapacidades.  

Cada indivíduo tem características físicas, psíquicas e sociais únicas, 

que podem conjuntamente determinar essas capacidades. Em circunstâncias 

normais as duas primeiras capacidades de movimento são iguais. Contudo, as 

doenças têm potencial para mudar temporariamente ou permanentemente as 

capacidades de movimento e/ou criar um diferencial entre a Capacidade 

Movimento Preferido e a Capacidade Movimento Atual. Pode-se aproveitar o 

exemplo anterior: o indivíduo que era cadeirante e tem algumas restrições no 

aspecto social (CMA) e quer voltar a andar para realizar alguma tarefa (CMP). 

Neste caso, existe um diferencial entre as duas capacidades. Entretanto, 

depois que ele voltou a andar e iniciou a atividade desejada, deixou de existir 

um diferencial.   

Esta teoria vai ao encontro do ponto de vista das Ciências Sociais, 

onde Helman (2006, p. 38-39), censura o modelo médico por ter uma visão 

focalizada no aspecto físico. Na sua crítica, o autor faz distinção entre 

comprometimento e desabilidade. O primeiro refere-se a uma alteração 
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orgânica, já a segunda indica as desvantagens sociais. Neste sentido, o autor 

completa sua crítica, referindo-se à desabilidade como não sendo junto de um 

corpo doente, mas como pessoas que enfrentam uma série de desvantagens 

sociais. Por isso, este modelo desvia o foco da doença individual para a social.  

Na perspectiva da teoria do curso de vida, a saúde e a doença são 

considerados processos que se desenvolvem e têm conseqüências ao longo 

do tempo, sendo a teoria do estresse, sem dúvida, o paradigma dominante na 

investigação que incide sobre o papel dos fatores sociais e comportamentais 

como antecedentes de saúde e longevidade (GEORGE, 2003). No 

entendimento do autor, os eventos da vida, são vistos como estressores que 

podem ter efeitos persistentes, sobrecarregam a capacidade do indivíduo para 

lidar com a sua vida e, conseqüentemente, têm o potencial de prejudicar a 

saúde e encurtar a vida, acarretando a desvantagem social. Assim, podemos 

observar nas falas de alguns participantes da nossa pesquisa sobre este 

aspecto: 

 

Doença é uma coisa que ninguém escapa disso. Doença é uma coisa 
que todos nós quando novos não tinhamos, depois de velho, é claro 
que a doença vem. A gente faz muita extravagância quando é mais 
novo..., depois aparece quando mais velho, porque a gente não liga 
pra chuva, não liga pro..., não faz regime nenhum, então a doença 
mais tarde vem devido a tudo que a gente fez quando era novo (E13). 
 
Eu acho que praticamente é falta da gente se cuidar, falta de a gente 
cuidar do organismo da gente. Isso é muito importante (...), já me 
deu, então eu comecei a mudar o comportamento (...) (E19). 
 
Doença é ruim, prejudica o corpo da gente (...). Doença a gente 
pensa em muita coisa, fico com medo de ficar em cadeira de rodas, o 
dia que passa não volta mais, penso no fim da vida, todo o dia eu 
penso na morte, quando eu vou rezar, todo o dia eu rezo à Santa 
Maria, falo sobre a morte: Santa Maria mãe de Deus rogai por nós, 
agora na hora de nossa morte, Amém. Então todo o dia eu falo da 
nossa morte, ninguém escapa disso. Negócio de doença, não quero 
nem saber mais, a que eu tenho já tá bom (deu rizada). (E22). 
 
A pessoa quando está sentindo que está doente ele procura o 
médico. Primeiro vinham umas doenças, nem o médico conhecia, 
mas os benzedores... Procuravam os benzedores. Agora tem o 
médico, eles procuram o médico (E25).  
 
Fim da vida (E33). 
 
A doença para mim é uma tristeza. Deus me livre, bom é saúde! Estar 
doente não é boa a coisa (E34). 
 
É um pedaço muito triste, porque acaba com aquela confiança da 
pessoa (E35). 
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Tirou o modo de viver... (E36) 
 

Com o modelo de estresse, George (2003) mostra que a saúde segue 

trajetórias no curso de vida dos indivíduos. Se a saúde das pessoas idosas for 

afetada pelas doenças crônicas, sendo a trajetória de curto com declínio 

evidente, como por exemplo, o câncer. Ou uma trajetória de limitações de 

longo prazo caracterizadas pela demência, acidente vascular cerebral e a 

condição da fragilidade (LARSEN, 2013a). 

Um último comentário baseado no artigo de Concone (2007): pudemos 

ver neste capítulo que as questões da saúde e da doença e por conjunto, como 

definiu a OMS, do “estado de bem estar”, estão longe de poderem ser vistas 

como decorrentes apenas da dimensões biofisicas e genéticas. Uma 

confluência de fatores socioculturais e psicológicos além das biofisicas e 

genéticas têm que ver considerados, hierarquização à priori. Vê-se entretanto, 

que a maioria dos autores estudados, mesmo desconsiderando de uma 

perspectiva “biologizante” de saúde/doença, associa de um modo ou de outro 

velhice (idade “avançada”) e doença. Esta é até certo ponto uma relação 

arbitrária, porque é construída social e culturalmente. 

Como dissemos anteriormente, não se pode ver “velhice como 

patologia”, ela é de fato uma etapa do ciclo de vida. A atribuição de “doença 

crônica” como “acometendo” o idoso (qual idoso, em qual idade?) é 

contraditória: como vimos, elas são entendidas como de “continiudade 

indefinida”, portanto, podem ser fruto de acometimentos muito anteriores ao 

enquadramento social das pessoas idosas. Pode-se supor que à medida que 

cada indivíduo envelhece (nas condições sociais, culturais e 

consequentemente psicológicas que lhe são próprias) aquela “cronicidade” se 

manifesta com maiores consequências na vida. Não se pode esquecer que os 

que vivem mais puderam, por várias razões, superar condições que “levaram a 

óbito” de modo até precoce, outras pessoas e outras idades. 

O processo de medicalização reforça a perspectiva da velhice como 

sinônimos de doença. Para avançar numa reflexão ampliada e interdisciplinar, 

há que manter uma vigilância crítica sobre verdadeiros lugares comuns. A 

“naturalização” daquela relação é um dos lugares comuns (não questionados). 
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Uma das lições da antropologia é “desnaturalizar a velhice” (p.29) – dar ao 

fenômeno sua dimensão de construto. 
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CAPÍTULO III.  PERSPECTIVAS SOCIOCULTURAIS DA VIDA COTIDIANA 

 

 

Podemos começar este assunto utilizando a pergunta que Giddens 

(2012) faz quando inicia a discussão sobre o cotidiano: “Por que estudar a vida 

cotidiana?”. Conforme o autor, parece desinteressante ou aparentemente 

insignificante estudar sobre coisas simples, como conversar ou passar por 

alguém na rua, ou ainda realizar outras atividades que fazemos no dia-a-dia. 

Logo, ressalta que o estudo das interações sociais são muito interessantes e 

de suma importância para as ciências sociais, “é uma das mais absorventes de 

todas as áreas de investigação sociológica” (p.188). Para Le Breton (2005), o 

estudo da vida cotidiana “(...) demanda do pesquisador certa qualidade de 

atenção a um universo de significações” (p.143). Nisto, Giddens (2012) 

apresenta três razões pelas quais é importante estudar o cotidiano: As rotinas e 

as interações entre as pessoas, “a construção social da realidade” (BERGER & 

LUCKMANN, 2012) e as interações sociais inseridas nos padrões de sistema 

sociais. 

A primeira razão, para incluir as rotinas e as interações sociais, é 

porque elas acontecem a cada dia que passa, onde as pessoas têm uma 

“repetição de padrões semelhantes de comportamento” (GIDDENS, 2012, 

p.188). Rotinas são repetidas, eventos previsíveis que fornecem uma base 

para as tarefas diárias na vida de uma pessoa (GILLESPIE; PETERSEN, 

2012). A rotina do dia torna o desenvolvimento das distintas “sequências da 

vida” cada vez mais automáticas devido aos gestos, sensações e percepções 

que encorpam o indivíduo (LE BRETON, 2005, p.142). Durante todos os dias 

as atividades realizadas rotineiramente são idênticas, a não ser que apareça 

algum evento diferente, que faça que a pessoa mude sua trajetória, mas logo 

que termine, a rotina volta ao que era (GIDDENS, 2012). Mas pode surgir 

algum acontecimento maior que mude as rotinas, como por exemplo, a 

mudança de emprego, a aposentadoria, a institucionalização e até mesmo a 

doença. 

No entanto, mesmo quando as rotinas são consistentes e previsíveis, 

um ritual pode facilitar ou melhorar os aspectos das rotinas tornando-as mais 

capazes na gestão. (GILLESPIE; PETERSEN, 2012). “Uma característica-
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chave de qualquer ritual é que ele se traduz numa forma de comportamento 

repetitivo que não tem um efeito técnico explicito e direto” (HELMAN, 2006, p. 

205). 

 A segunda razão é “a construção social da realidade” preconizada por 

Berger & Luckmann (2012, p.35), onde “a vida cotidiana apresenta-se como 

uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido 

para eles na medida em que forma um mundo coerente” (p.35). Com a 

interação social, os indivíduos usam atos criativos para moldar a realidade 

continuamente através de decisões e ações (GIDDENS, 2012). O indivíduo não 

pode existir na vida cotidiana sem estar continuamente em interação e em 

comunicação com os outros (BERGER & LUCKMANN, 2012, p.40). 

A terceira razão são as interações sociais inseridas nos padrões de 

sistema sociais mais amplos, onde o autor exemplifica a “desatenção civil” 

conceituada por Goffman (2002): as pessoas de uma cidade que se cruzam na 

rua e não se conhecem, reconhecem a presença do outro, mas não realizam 

qualquer gesto que possa ser considerado intruso.  

A vida cotidiana é o lugar onde o indivíduo “se sente protegido no seio 

de uma trama sólida de hábitos, de rotinas que ele criou para si com o tempo, 

de percursos bem conhecidos, cercados de rostos familiares” (LE BRETON, 

2011, p.142). “É lá que constrói a vida afetiva, familiar, amical, profissional, é lá 

que a existência se sonha” (LE BRETON, 2011, p.142). À medida que os dias 

passam, o ser humano envelhece, ama, sente prazer ou dor, indiferença ou 

cólera, e assim vai desenhando a sua própria “aventura pessoal” (LE BRETON, 

2011, p.143).  

“A partir de sua própria caminhada, cada homem simboliza com seu 

estilo próprio a poeira das situações encontradas” (LE BRETON, 2011, p.144). 

Este percurso nunca é igual de um dia para o outro, pois, estas “poeiras” das 

circunstâncias não são idênticas e vão se acumulando devido “às sensações, 

os comentários, as emoções ou os gestos” a cada dia que passa (p.143). Por 

isso “a vida cotidiana é o lugar privilegiado dessa relação, desse encontro a 

cada instante renovado com o sentido, a comunidade do sentido” (LE 

BRETON, 2011, p.143). 

O cotidiano é o movimento das pessoas pelo espaço, quer seja em 

casa ou pela cidade, para realizar as suas atividades diárias, denominadas 



22 
 

“práticas de espaço” (CERTEAU, 1998). O autor observa a cidade como a 

mobilidade diária do vai e vem das pessoas, pedestres que caminham, param 

para conversar, para observar uma vitrine, para gesticular, a habitabilidade, 

enfim, cada um tem uma forma e um estilo de ocupar o espaço no cotidiano. 

A vida cotidiana também é marcada por uma imensidão de ruídos e 

odores. Em relação aos ruídos, o autor cita alguns sons que impregnam o 

decorrer da existência do indivíduo, tornando-os mais familiares: “vozes e 

movimento de próximos, aparelhos domésticos, rádio, televisão, discos, estalo 

da madeira, torneiras, ecos da rua ou da vizinhança, campainha do telefone 

etc” (LE BRETON, 2011, p.170). Quanto aos odores, são as fragrâncias do 

corpo, dos cômodos de uma residência, de um jardim e da rua. Cada indivíduo 

tem um odor característico, podendo interferir na interação com o outro (LE 

BRETON, 2011).  

“Nosso mundo em rápida transformação apresenta novos riscos e 

desafios que podem afetar nossos corpos e nossa saúde” (GIDDENS, 2005, 

p.130). “Mas ele também nos fornece as possibilidades que nos permitem 

escolher nosso modo de viver o dia-a-dia e de cuidar da saúde” (GIDDENS, 

2005, p.130). 
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  CAPÍTULO IV.  O CORPO EM EVIDÊNCIA. AS PERSPECTIV AS DO CORPO 

NAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

Desde à muito tempo, a sociologia e antropologia preocupam-se com o 

estudo do corpo, as suas ações e intenções; sua linguagem e gestos; o 

impacto sobre seu estado de saúde; o impacto das doenças incapacitantes 

sobre a interação social e a identidade. Os antropólogos desde o inicio do 

século XX, tomaram o corpo como tema de destaque. Foi o caso de Mauss, de 

Hertz, de Boas, de Benedict, de Mead, entre muitos outros. No livro 

recentemente organizado pelo antropólogo Renato Queiroz, encontramos a 

reiterada afirmação de “apropriação cultural do corpo”. Não há uma única 

sociedade humana que deixe de dar a forma ideal – em cada caso – ao corpo: 

pintam, marcam, vestem e adornam. Não ser homem ou mulher “genéricos”, 

mas pertencentes a uma realidade sociocultural ou a um grupo, ou a um 

segmento de tal realidade. No mesmo livro encontramos a citação enfática de 

que o “homem é um animal biologicamente cultural” (QUEIROZ, 2000). Mas foi 

em meados dos anos 80, que se deu mais destaque à “sociologia do corpo" 

(NETTLETON, 2013). 

No entanto, existe um grande número de mudanças na sociedade que 

contribuiem para uma preocupação explícita com o corpo. A primeira é o 

controle das mulheres do próprio corpo, que é explorado pelos homens. A 

segunda é o desenvolvimento de inovações tecnológicas, tais como aqueles 

associados à reprodução humana. Terceiro, é o culto do corpo na cultura de 

consumo busca da beleza e perfeição do corpo. Quarto, é o envelhecimento da 

população, as mudanças que ocorrem no corpo, a longevidade e o significado 

do envelhecimento. E por último, uma preocupação crescente no interesse do 

corpo nas questões éticas (NETTLETON, 2013). 

 

1  O CORPO 

 

Existem várias abordagens no estudo do corpo, mas na prática, na 

sociologia e na antropologia do corpo, grande parte do debate centrou-se no 
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sentido de que o corpo é socialmente construído (NETTLETON & WATSON, 

1998).  A maioria dos escritores argumenta que devemos aceitar que o corpo 

tem um material, base biológica, e que isso é alterado e modificado em 

diferentes contextos sociais. Neste enfoque, os escritores podem discordar 

sobre os mecanismos e processos que contribuem para sua variabilidade 

social (NETTLETON & WATSON, 1998).  

Burgos (2013, p.70) afirma que “o corpo é a dimensão material-

orgânica da pessoa, sua primeira manifestação e faceta mais externa, mas 

também tem um caráter subjetivo, psiquico e até espiritual”.   

Segundo Giddens (2005, p.130), “como seres humanos, somos 

corpóreos - todos nós possuímos corpos”. Cada aspecto de nossas vidas é 

“corporificado”, porque tudo o que fazemos usamos nossos corpos, quando 

pensamos, falamos, ouvimos, comemos, dormimos, andamos, relaxamos, 

trabalhamos e jogamos (NETTLETON & WATSON, 1998). “Nossos corpos são 

profundamente afetados por nossas experiências sociais, assim como pelas 

normas e valores dos grupos a que pertencemos” (GIDDENS, 2005, p.130). 

Como explica Helman (2009), as pessoas em seu sentido simbólico, 

apresentam dois corpos: o corpo individual, representado pelo aspecto físico e 

psicológico, e, o corpo social, que é aquele que vive em uma sociedade e 

grupo social. 

Quando olhamos para o espelho, sempre notamos algumas mudanças 

corporais, mesmo que pequenas, podem trazer algum impacto sobre a forma 

como nos sentimos e mudamos nosso comportamento nas interações sociais 

durante o dia (NETTLETON & WATSON, 1998). O envelhecimento e a doença 

são dois fatores na vida das pessoas, que levam a uma maior consciência de 

seus corpos (NETTLETON & WATSON, 1998).  

Cada indivíduo tem no seu consciente a representação do seu corpo, 

ou seja, tem uma imagem do seu corpo, que é influenciada pelo contexto 

social, cultural, ambiental e pela história pessoal (LE BRETON, 2011). A 

imagem é definida por Featherstone & Hepworth (2005), como uma 

“representação ou cópia original da realidade” (p.355), ou uma impressão e 

interpretação de algo, de alguém ou da própria pessoa. Nossa imagem corporal 

não é apenas a forma de como percebemos a aparência do nosso corpo, mas 
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o que vemos e como interpretamos o nosso corpo no contexto social e cultural 

(NETTLETON & WATSON, 1998).  

A natureza da imagem corporal é um sistema de imagem do corpo que 

é dinâmico, interativo, e tão estreitamente integrado que nem a imagem do 

corpo, nem as relações sociais têm uma prioridade ou precedência sobre o 

outro. O fato de que o sistema de imagem corporal envolve tanto a experiência 

de mudanças físicas e sua percepção social. A nossa imagem corporal tem 

impacto nas relações sociais sobre o outro (NETTLETON & WATSON, 1998).   

Segundo Featherstone & Hepworth (2005), a imagem que as pessoas 

têm do seu próprio corpo é influenciada pelas interações sociais do cotidiano, 

que vão dar um feedback positivo ou negativo, e também, pelas múltiplas 

imagens que se observa no cotidiano proveniente da mídia através da 

televisão, revistas, jornais, internet, cinema, fotografias, pinturas e etc. Assim, a 

imagem do seu corpo é vista e avaliada também desta forma ao se olhar no 

espelho. 

Numa análise antropológica sobre o corpo, Le Breton (2011) define-o 

como “uma construção simbólica”, uma estrutura individual, o lugar do sujeito e 

de seus limites, “o objeto privilegiado de uma fabricação e de uma vontade de 

domínio”. Nas sociedades o corpo apresenta-se com inúmeras representações, 

devido à sua característica heterogênea, mas cada uma delas busca dar um 

significado. O ‘corpo’ existe apenas construído culturalmente pelo homem. É 

um olhar sobre a pessoa pelas sociedades humanas, que lhe balizam os 

contornos sem o distinguir, na maior parte do tempo, do homem que ele 

encarna (LE BRETON, 2011). 

 O corpo numa dimensão antropológica é definido como “a relação que 

estabelecemos com nosso corpo e com os demais” (BURGOS, 2013, p.79). 

Mas o corpo também apresenta limites, é a fronteira que delimita um indivíduo 

perante o outro, a sua relação com o mundo, marca a diferença entre as 

pessoas e impõe a sua presença (LE BRETON, 2011).  

O rosto é a parte do corpo mais individualizada, evidencia a diferença 

entre os indivíduos, pois é a parte mais expressiva e de maior “significação 

psicológica”, devido às manifestações exibidas (LE BRETON, 2011). É por isso 

que Burgos (2013, p.79-80) afirma que “o rosto é o espelho da alma” e é nos 
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olhos que essa expressão é exacerbada, através do olhar que transmite a 

agressividade ou ódio, a fascinação ou surpresa, o receio ou a indiferença. 

 A interação social é conduzida pelas sensações, expressão das 

emoções, gestuais, mímicas, posturas e etiquetas, formando o que Le Breton 

(LE BRETON, 2011) denominou de sensorium commune, ou seja, quando as 

“experiências somáticas espelham-se umas às outras”.   

A proximidade da experiência corporal e dos signos que a manifestam aos 

outros, a partilha comum dos ritos que constituem a sociabilidade são as 

condições que tornam possível a comunicação, a constante transmissão do 

sentido no interior de uma sociedade dada (LE BRETON, 2011).  

De acordo com Hall (2005, p.10), os limites do corpo dos seres vivos 

são representados pela territorialidade, ou seja, é o “comportamento por meio 

do qual um organismo caracteristicamente reivindica a posse de uma área e a 

defende de membros de sua própria espécie”. Assim, o ser humano para 

caracterizar a territorialidade utiliza distâncias para determinar o seu 

relacionamento com espaço e perante os outros. As fronteiras do corpo vão 

muito além dos limites físicos da pele (HELMAN, 2006), “o território é em todos 

os sentidos da palavra uma extensão do organismo [...]” (HALL, 2005, p.129). 

Através do uso dos sentidos, a pessoa tem a percepção da presença de 

alguém ou estar num espaço onde se realiza alguma ação, levando a escolher 

uma distância específica para manifestar um determinado comportamento 

(HALL, 2005).  

“Os sentimentos que as pessoas têm umas com as outras é um fator 

decisivo na distância usada” (HALL, 2005, p.142), como por exemplo, para as 

pessoas mais chegadas utiliza-se uma distância próxima e para as pessoas 

mais distantes, uma distância mais afastada. Assim, o autor definiu quatro 

zonas de distâncias (HALL, 2005): 

a) Distância íntima (de 0 a 45 cm): É a relação íntima com o indivíduo, onde 

ocorre o contato e “a presença da outra pessoa é inconfundível e pode às 

vezes ser arrebatadora em razão do enorme acúmulo de estímulos sensoriais” 

(p.145).  O “contato corporal” é a relação direta e profunda, onde há o acesso à 

intimidade da pessoa (BURGOS, 2013, p.80).  

b) Distância pessoal (de 45 cm a 1,2 m): É uma relação não íntima, 

caracterizada pelo contato do indivíduo com suas extremidades, desde o 
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segurar e agarrar outra pessoa até ao limite em que duas pessoas possam se 

tocar com os dedos, estando com os membros superiores estendidos.  “Ela 

poderia ser concebida como uma pequena esfera ou bolha de proteção que um 

organismo mantém entre si mesmo e os outros” (p.148).  

c) Distância social (de 1,2 m a 3,6 m): É quando ocorrem relações onde deixa 

de haver o contato pelo toque, a não ser se houver um grande esforço para tal. 

São as transações impessoais que incluem o relacionamento profissional ou 

comercial. 

d) Distância pública (de 3,6 m a 7,5 m): É a relação onde não ocorre 

envolvimento, ou seja, nenhuma interação social ou pessoal.  

 

2.  O CORPO QUE ENVELHECE 

 

À medida que os anos passam, o corpo das pessoas vai apresentando 

modificações próprias de cada estágio que vivencia durante o ciclo da vida, 

desde a infância até à velhice (GIDDENS, 2012). As mudanças do corpo não 

podem ser vistas apenas pelo aspecto biológico, mas também pelo social, 

caracterizando assim o “curso da vida” (GIDDENS, 2012, p.217). O indivíduo 

experiência o curso da vida através das grandes divisões sociais da classe 

social, do gênero, da etnia e também historicamente (GIDDENS, 2012). 

“Grupos de pessoas com algo em comum, (...) podem ser influenciados pelos 

mesmos acontecimentos importantes e, mesmo que possam responder de 

maneiras diferentes, compartilham uma experiência comum” (GIDDENS, 2012, 

p.218). As experiências do curso de suas vidas têm pontos de referência 

comuns, quer sejam culturais ou políticos (GIDDENS, 2012).  

O envelhecimento, já definido anteriormente, é a combinação de três 

processos: biológico, psicológico e social. O envelhecimento biológico é 

caracterizado por algumas alterações corporais: o declínio da visão, perda da 

audição, rugas, diminuição da massa muscular, diminuição da eficiência 

cardiovascular. “Para muitas pessoas, as mudanças físicas do envelhecimento 

não impedem de maneira significativa que levem vidas ativas e independentes 

até aos 80 anos” (GIDDENS, 2012, p.225). Os efeitos do envelhecimento 

psicológico ainda estão menos estabelecidos que os efeitos físicos, onde 
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pesquisas indicam que pode haver declínio na memória e intelectual devido à 

associação de fatores como saúde, personalidade e estrutura social. O 

envelhecimento social “consiste em normas, valores e papéis que são 

culturalmente associados a uma determinada idade cronológica” (GIDDENS, 

2012, p.226). O autor relata ainda de papéis positivos e negativos. No primeiro 

“títulos de nobreza, conselheiro, avô carinhoso, mestre espiritual”. Já no 

segundo podem ser frases que baixem a autoestima e propiciem o isolamento: 

“velho rabugento, velho tolo, velho chato e velho sujo” (GIDDENS, 2012, 

p.226).  

Le Breton (2005) quando começa a abordar sobre a velhice, denomina 

esta fase da vida como um “continente cinza” de pessoas que seguem em 

sentido contrário aos valores centrais da modernidade: “a juventude, a 

sedução, a vitalidade, o trabalho” (p.224). Estamos numa época em que a 

sociedade venera a juventude, onde o corpo que envelhece é visto pelo outro 

como “indesejável” (LE BRETON, 2011). Esta é a era do consumismo, que tem 

como representação ideal o corpo jovem, bonito e em forma, deixando os 

idosos para segunda categoria, vistos como pessoas esquecidas, frágeis, fora 

de moda, senis e a um passo da morte (FEATHERSTONE; HEPWORTH , 

2005). 

A vida cotidiana é marcada pelos eventos decorridos durante a 

passagem do tempo, mas o tempo vai passando lentamente e despercebido na 

consciência das pessoas (LE BRETON, 2011). Nesta passagem do tempo, vai 

acontecendo gradualmente o processo de envelhecimento, como relata o autor: 

 

“O envelhecimento é um processo insensível, 
infinitamente lento, que escapa à consciência porque nele 
nenhum contraste acontece, o homem desliza 
flexivelmente de um dia ao outro, de uma semana à outra, 
de um ano ao outro, são eventos de sua vida cotidiana 
que pontuam o fluxo do dia, e não a consciência do 
tempo. Com uma lentidão que escapa ao entendimento, a 
duração se agrega sobre o rosto, penetra os tecidos, 
enfraquece os músculos, ameniza a energia, mas sem 
traumatismos, sem ruptura brutal” (p.228-229). 

 

Em cada fase da vida, o ser humano tem consciência das modificações 

que seu organismo vai sofrendo, contudo, na velhice isso ocorre pelas 
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alterações físicas, como por exemplo, a perda de cabelo e a diminuição da 

acuidade visual (NETTLETON & WATSON, 1998). Bytheway & Johnson 

(1998), quando pesquisaram as representações populares sobre os idosos, 

identificaram três estratégias que são utilizadas para descrever a pessoa como 

velha: primeiro a aparência física e um dos exemplos foram as rugas, cabelos 

brancos, a dificuldade em ouvir e a marcha. Segundo, a relação da pessoa 

mais velha como sendo dependente e necessitar da ajuda de pessoas mais 

jovens. Em terceiro lugar a utilização de dispositivos auxiliares, sendo o mais 

citado, o andador. Todas estas características acabam sendo incorporadas à 

imagem das pessoas idosas. 

A experiência que as pessoas têm do seu envelhecimento é vivenciada 

exteriormente e interiormente (CARADEC, 2011). A vivência externa do 

envelhecimento depende do olhar do outro, “[...] é no contexto das relações 

com os outros que se impõe a consciência do avanço da idade” (p.24). A 

vivência interna é aquela que ocorre pelas manifestações corporais através de 

três registros. O primeiro registro é o do corpo orgânico que acontece quando 

as pessoas têm a consciência das alterações orgânicas: “Nesse registro 

exprime-se, por um lado, a constatação de aptidões físicas conservadas e da 

ausência de doenças e, por outro, a da debilitação dessas capacidades e 

mesmo de limitações funcionais e doenças [...]” (p.25). O segundo registro está 

relacionado à aparência ou à estética, onde a pessoa nota que não é mais a 

mesma de quando era jovem, as mudanças decorrentes na velhice são 

visíveis. Por fim o terceiro, que está ligado à energia ou vitalidade do corpo. 

“Neste registro a sensação de estar em forma e o fato de sentir um certo bem-

estar se opõem à fadiga e à fraqueza energética, percebidas como sinais de 

envelhecimento” (p.26). Neste último registro alguns participantes da pesquisa 

deram os seus relatos: 

 

“A idade”, hoje em dia para idoso é muito perigosa, me desinteressei, 
para sair sozinho é muito perigoso (...) na minha idade se levar um 
tombo ou queda, é pegar uma cadeira de rodas, acabou a vida. A 
gente tem medo, não tem mais a malícia de sair (...) (E1). 
 
“A idade”, sem doença, mas sem ânimo. A idade não deixa fazer 
mais, a idade não deixa você. Pode ter a idade que quiser, mas ficou 
velho, acabou. Eu fui ao médico ontem... Eu não tenho doença 
nenhuma no corpo... Mas só é a idade, o problema é a idade, eu não 
vou voltar aos 30 anos. Quando é que eu vou voltar a 30 anos? Não 
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tem remédio que faça isso, ninguém faz... Já passou, agora é ficar 
assim mesmo. Orar a Deus, eu oro muito a Deus, fico orando e 
pedindo a Deus para vencer a luta, até à hora que me levar (E27). 
 
“A idade” da gente, porque parece que atrai todas as coisas que 
contribuem para a gente ficar doente, a doença física atrai mais 
outras, todas as doenças. A idade, acho que é o maior fator (E29). 
 

   A visão que as pessoas têm da sua idade, é confirmada através da 

imagem refletida no espelho, na rotina da vida cotidiana. Essa preocupação 

com a aparência e com a imagem espelhada sempre esteve presente ao longo 

da vida e continua a ser constante à medida que envelhecemos (BYTHEWAY 

& JOHNSON, 1998). O corpo envelhecido é a máscara da idade, esconde o 

essencial da idade da pessoa, que a pessoa idosa vê, não é o que ela está 

sentindo, parece que o corpo que está refletido no espelho não é verdadeiro: 

"Eu posso olhar-me mais velho, mas eu ainda sou a mesma pessoa". Existe 

uma resistência de juventude interior, que impede que se vejam mais velhas. A 

pessoa se sente desconectada da imagem que seu corpo apresenta, como se 

fosse o corpo de outra pessoa (BYTHEWAY & JOHNSON, 1998).        

A imagem do corpo envelhecido vem dessa imagem que a pessoa tem 

do seu corpo e também do olhar do outro, que é daí que “nasce o sentimento 

abstrato de envelhecer” (LE BRETON, 2011, p.236). “A velhice é afetada por 

um sinal negativo. É neste nível que, na imagem que o sujeito tem de seu 

corpo, infiltra-se pouco a pouco o sentimento de uma depreciação pessoal” (LE 

BRETON, 2011, p.232). Com isso, para ser capaz de interpretar a imagem de 

alguém que é velho, é preciso ter um senso bem desenvolvido do que constitui 

a imagem de uma pessoa idosa (BYTHEWAY & JOHNSON, 1998). O primeiro 

aspecto que é interpretado nas pessoas idosas é a aparência nas alterações 

que ocorrem no corpo relacionado aos aspectos fisiológicos, à forma de vestir e 

à utilização de dispositivos auxiliares. Ocorre uma desconstrução da imagem 

da pessoa que envelhece, principalmente pelos cartunistas que colocam traços 

exagerados da velhice, dando uma forma estereotipada, que muitas vezes é 

negativa (BYTHEWAY & JOHNSON, 1998). Podemos notar na fala de um dos 

entrevistados: 

 

Não queria ficar velha, não queria ter rugas e cabelo branco, você vê 
que eu tenho pouco cabelo branco (deu rizada). Mamãe morreu com 
98 anos, o cabelo branqueou depois dos 65 anos. (...) Hoje eu penso, 
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nós não somos nada, nós morremos e fica a matéria, o resto continua 
no mundo (E5). 

     

Medo de envelhecer ou parecer? Esta pergunta é o título do artigo de 

Concone (2007), que mostra bem estes dois lados negativos da velhice e que 

estão bem ligados entre si. Para a maioria das pessoas a velhice “sinaliza as 

perdas vividas”, tais como: “não ter saúde e ser esclerosado, perder a 

autonomia, perder a beleza, perder a saúde, perder a memória, perder o 

senso” (p.25). O medo de parecer está ligado à imagem que a velhice passa 

como já foi discutido anteriormente. O corpo é o cartão de visitas, é o 

“marketing pessoal”. As pessoas fazem de tudo para retardar o envelhecimento 

e transparecer o máximo possível a beleza da juventude. A frase “velho é o 

outro” (p.23), pode denotar a dificuldade de assumir a velhice ou de não 

perceber que entrou nesta faixa etária.  

 A construção e disseminação de uma imagem particular podem ter 

muitas consequências. Pode ser que parte da população vai se identificar com 

esta imagem e agir de acordo com a mensagem associada. O que esta análise 

sugere é que uma determinada realidade é construída pela imagem, e as 

pessoas ficam convencidas de realizar este papel. As campanhas de massa 

para mudar atitudes e comportamentos, podem aumentar a consciência e 

sensibilidade contra a cultura do preconceito e reconstruir crenças populares 

sobre identidades sociais (BYTHEWAY & JOHNSON, 1998).  

O juízo social sobre o impacto do envelhecimento entre os gêneros é 

distinto (LE BRETON, 2005). Na velhice o homem mantém socialmente o poder 

de sedução, enquanto na mulher ocorre o inverso, é vista como ”(...) um objeto 

de encanto, passível de se degradar ao longo do tempo (...)” (LE BRETON, 

2011, p.234), como se pode observar nas palavras do autor (LE BRETON, 

2011): 

 

“A mulher idosa perde socialmente uma sedução que ela 
devia essencialmente ao seu frescor, à sua vitalidade, à 
sua juventude. O homem pode ganhar com o tempo uma 
força de sedução crescente, porquanto se valoriza nele a 
energia, a experiência, a maturidade” (p.233). 
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CAPÍTULO V.  O CAMPO 

 

 

A pesquisa decorreu no Asilo São Vicente de Paulo de Londrina, contar 

sobre sua história, as suas características físicas e também das pessoas que 

vivem lá, é interessante para o nosso trabalho e para que se entenda a 

observação participante e os relatos dos participantes da pesquisa. Segundo 

Cruz Neto (1993), o trabalho de campo tem grande importância na pesquisa, 

como se observa na descrição abaixo: 

 

“Em Ciências Sociais, tendo como referência a pesquisa 
qualitativa, o trabalho de campo se apresenta como uma 
possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação 
com aquilo que desejamos conhecer e estudar, mas 
também criar um conhecimento, partindo da realidade 
presente no campo” (p.51). 

 

1.  “R ETRATOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS” 

 

Para contar em breves linhas a história do asilo São Vicente de Paulo 

de Londrina, adotamos a referência de trabalho anterior (BISPO, 2009). O 

passado e o percurso da instituição estão ligados à história do Município de 

Londrina, que durante anos foi um dos principais produtores de café no Brasil. 

Por isso, ressalta mais a importância do café na economia da cidade, a obra foi 

denominada “Londrina, a terra do ouro verde”.  

Desde a criação do Município de Londrina em 1934, o café foi a grande 

riqueza e o grande responsável pelo desenvolvimento da cidade que atraiu 

colonos de origens e etnias muito variadas. Famílias inteiras trabalhavam nas 

plantações de café, no sistema da “agricultura familiar”. O auge da produção de 

café foi intercalado por períodos de declínio, devido à concorrência de outros 

mercados e às alterações climáticas na região, principalmente a época das 

grandes geadas que devastavam quase todas as plantações de café. Isso 

propiciou o aparecimento de alguns problemas sociais como: o desemprego, a 

pobreza, o êxodo rural, a mendicância e as doenças. As pessoas que 

deixavam o campo e permaneciam na cidade, preferiam não se mudar para 
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outras regiões, continuavam batalhando por melhores dias e com o passar do 

tempo iam envelhecendo. Muitos viam seus sonhos se concretizar; já outros 

não tinham a mesma sorte. Os problemas sociais levaram a um fenômeno 

jamais visto em Londrina: viam-se famílias inteiras, crianças e idosos 

perambulando pelas ruas pedindo esmola (BISPO, 2009).    

Diante dessa situação, houve necessidade do aparecimento de 

instituições para acolher e diminuir o sofrimento das pessoas, resultante dos 

efeitos desse cenário social. Inicialmente algumas famílias eram abrigadas em 

casas de madeira num terreno denominado “Vila Vicentina” (1957). Com o 

crescimento da população idosa no Brasil e, consequentemente em Londrina, a 

mudança no tipo de clientela foi inevitável, passando a acolher somente 

pessoas idosas. Assim, em 1958, no mesmo local, surgiu o “Lar dos Velhinhos” 

e, posteriormente, o Asilo São Vicente de Paulo em 1964. Também houve 

necessidade de mudar as instalações e construir um complexo maior e mais 

apropriado, no lugar das casas de madeira, inaugurado em 1973 (BISPO, 

2009). Este grande complexo é formado pela ala 1 e ala 2, que atualmente, 

abrigam pouco menos de uma centena de pessoas idosas (OBRAS 

ASSISTÊNCIAIS SÂO VICENTE DE PAULO, 2015). 

Durante percurso da instituição, os vicentinos e as irmãs claretianas 

trabalharam juntos, para que nunca faltasse o essencial para os idosos. Nesta 

parceria, os vicentinos (Obras Assistenciais São Vicente de Paulo) sempre 

foram os mantenedores e as Irmãs claretianas (Congregação das Missionárias 

de Santo Antônio Maria Claret), durante muitos anos administravam a 

instituição, seguindo a sua missão.  Atualmente os vicentinos fazem o 

gerenciamento administrativo financeiro e as irmãs claretianas participam na 

coordenação geral (2009).  

A instituição sempre teve o estatuto de filantropia, caracterizando-se 

como uma organização não governamental e sem fins lucrativos. Tem como 

missão “prestar o atendimento integral a pessoas idosas, de ambos os sexos, 

em situação de vulnerabilidade social, provenientes de Londrina e região em 

regime de internato, buscando com elas o reconhecimento dos seus direitos de 

cidadãs, reconhecendo nelas, o filho amado de Deus” (OBRAS 

ASSISTÊNCIAIS SÂO VICENTE DE PAULO, 2015). Por isso, o Asilo vem se 

destacando no Município, sempre tentando acompanhar as mudanças sociais, 
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alterando a forma de atuação e, também, modificando e ampliando a sua 

estrutura física (BISPO, 2009). 

 

2.   CARACTERÍSTICA DAS PESSOAS ATENDIDAS PELA INSTITUIÇÃO  

 

O Asilo São Vicente de Paulo abriga atualmente aproximadamente 100 

idosos. A Ala I abriga 37% das pessoas idosas (24% masculino e 13% 

feminino), independentes ou com dependência leve, ou seja, conseguem 

realizar, sozinhos ou com pouco auxílio, suas atividades de vida diária; e Ala II 

onde abriga 63% das pessoas idosas atendidas (35% masculino e 28% 

feminino) com dependência parcial ou total, devido a problemas de saúde 

(OBRAS ASSISTÊNCIAIS SÃO VICENTE DE PAULO). 

A seguir serão apresentados os dados sóciodemográficos do Asilo São 

Vicente de Paulo (SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ASILO SÃO 

VICENTE DE PAULO):  

As pessoas que residem na instituição têm as seguintes características 

em relação à idade: 03 pessoas têm 59 anos ou menos, 22 apresenta-se na 

faixa etária dos 60 a 69 anos, 46 entre os 70 e 79 anos, 20 entre os 80 e 89 

anos e 08 têm 90 ou mais. Em relação ao gênero, 41 são mulheres e 58 são 

homens. As características étnicas, 62 são brancos, 18 são pardos, 17 são 

negros e 02 amarelos (Figura 1 - ANEXO 1). 

 A característica social dos residentes relacionado ao estado civil, 51 

pessoas são solteiras, 20 são viúvos, 14 são separados. 07 são divorciados e 

07 casados. No número de filhos, 47 não têm nenhum filho, 16 têm 01 filho, 08 

têm 02 filhos, 08 têm 03 filhos, 05 têm 04 filhos, 04 têm mais de 04 filhos e 11 

não têm registro. Na escolaridade, 42 são alfabetizados e 57 não são 

alfabetizados. Na religião, 72 são católicos, 09 são evangélicos, 16 são de 

outras religiões e 16 não apresentam dados. Todos têm renda de 1 salário 

mínimo, seja por aposentadoria ou por benefício (Figura 2 - ANEXO 2).  

 Nas características da institucionalização, sobre o tempo de 

permanência na instituição é o seguinte: há menos de 01 anos são 14 pessoas, 

há 01 ano 17 pessoas, há 02 anos 09 pessoas, há 03 anos 06 pessoas, há 04 

anos 04 pessoas, há 05 anos 03 pessoas, entre 06 e 10 anos 21 pessoas, 
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entre 11 e 20 anos 19 pessoas e com de 20 anos ou mais de permanência são 

06. Os motivos da institucionalização são os seguintes: 48 pessoas para 

cuidados de saúde, 12 por abuso e maus tratos, 11 não tinham condições de 

se sustentar, 07 viviam sozinhos em risco, 05 eram indigentes, 03 por 

autonegligência, 02 por problemas de relacionamento, 04 não tinham vínculo 

familiar e 04 por outros motivos. Note-se que dos 99 residentes, 72 foram 

acolhidos em razão de questões socioculturais (sem família, membros da 

família levaram, indigência, sem vínculos e outros). No encaminhamento para a 

instituição, 17 idosos foram encaminhados pelo irmão (ã), 15 por outra ILPI, 

albergue ou abrigo, 12 por denúncias, 07 pelo filho (a), 07 pelo sobrinho (a), 07 

pela Unidade Básica de Saúde (UBS), 05 pelo Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), 04 por amigos e vizinhos, 03 por conta própria, 03 

por cunhado (a), 03 pelo patrão, 03 pelo Projeto População de Rua, 03 pelo 

Projeto Sinal Verde, 08 por outros meios e 04 não tem registro de quem 

encaminhou, são idosos que estão há muito tempo na instituição. Mas a partir 

de 2006, todos os encaminhamentos e triagens dos idosos, foram feitos 

através da Secretaria Municipal do Idoso (Figura 3 – ANEXO 3).  

Antes de ser admitido no Asilo São Vicente de Paulo, 37 pessoas 

moravam sozinhas, 20 com irmão (ã), 19 em outra ILPI, albergue ou abrigo, 04 

com o cônjuge, 04 com o filho (a), 03 com a mãe, 03 com o cuidador, 02 com 

ex-cônjuge, 02 com cunhado (a), 02 com sobrinho (a), 02 com tio (a) e 02 com 

amigo. A localização da residência era zona urbana para 83 pessoas e para 16 

na zona rural (Figura 4 – ANEXO 4).  

 

3.  CARACTERÍSTICA DA ESTRUTURA FÍSICA DA INSTITUIÇÃO  

 

Para descrever sobre a estrutura física do Asilo São Vicente de Paulo, 

também foi adotada a referência anterior (BISPO, 2009), para fazer um resumo 

geral do local da pesquisa. Já se passaram alguns anos, por isso foram 

realizadas algumas alterações na instituição, delineadas no texto seguinte.  

Como já foi descrito anteriormente, a instituição é formada por duas 

alas, 1 e 2. A Ala 1 apresenta-se logo à entrada do asilo com um jardim à sua 

frente e um arvoredo numa das laterais, que o separa da creche e da paróquia. 
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Atrás desta ala, fica a Ala 2, ou ala São José, ainda conhecida como 

“enfermaria”. Entre as duas alas, aparece outro jardim e, nas laterais deste 

encontram-se: num lado a barbearia, a sala de atividades manuais (antiga 

lavanderia) e uma garagem; no outro lado, o bazar. Numa das laterais da 

enfermaria existe um gramado que corre em toda a extensão do edifício. Na 

outra lateral está uma ruazinha que, quando se atravessa, vai dar também a 

um gramado acompanhando também toda essa lateral.  

A Ala 1, de conformação retangular, apresenta dois pavimentos, tanto 

no térreo como no piso superior, tem ao centro um grande salão, que separa o 

setor feminino do masculino, e cada setor com um pátio interno. Nesta ala 

existem quartos pequenos contendo quatro camas e uns maiores com dez 

camas. Na parte posterior desta ala, está ao centro a cozinha e, num lado um 

refeitório (antes era só refeitório masculino) e no outro a dispensa (aqui era o 

antigo refeitório feminino). Na lateral do lado masculino, há uma passagem que 

vai dar a uma área coberta com mesas de bilhar, pebolim e de jogar baralho e 

dominó. Nesta ala, no piso superior, está a sala da diretoria, administração, 

nutrição, terapia ocupacional e psicologia (estas duas profissões não existiam 

no asilo). No outro lado fica a clausura das irmãs claretinas que trabalham no 

asilo e, no centro, está um salão grande transformado em sala de aula, que 

serve para alfabetização dos idosos, para reuniões da equipe técnica e para 

aulas dos alunos do estágio de Fisioterapia (antes este salão só servia para 

reuniões). No piso inferior, está a sala do serviço social e na entrada, junto à 

recepção existe uma capela. Para ligar o térreo ao piso superior, existem nos 

quatro cantos da ala 1, dois lances de escadas e quase em frente ao refeitório, 

um elevador (este último também não existia). O piso da ala1 foi todo trocado, 

por outro que propicia maior claridade ao local.  

A Ala 2 também no formato retangular, logo na entrada tem uma 

grande sala de estar; atravessando-a, entra-se num pátio interno localizado na 

parte anterior, maior que o outro, existente posteriormente. Estes pátios 

separam o setor masculino do feminino, que por sua vez no refeitório, os dois 

setores confundem-se num ambiente, não são separados. Cada setor é 

composto por um corredor interno, com acesso aos quartos e aos banheiros. 

Os quartos são menores que os da Ala 1, pois cada um tem quatro camas e 

uns com as janelas para os pátios internos  e outros para as laterais da parte 
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externa da Ala. Os banheiros, com algumas adaptações, estão dispostos nas 

extremidades e no meio de cada setor para ficar mais próximo dos quartos. Na 

parte posterior, estão a lavanderia, a rouparia e a sala de enfermagem. Na 

parte anterior encontra-se a Fisioterapia com uma sala em cada lado, a sala de 

emergência (antigo consultório médico), a farmácia (são guardados 

medicamentos e não existia antes) e o gabinete da enfermeira chefe. 

O jardim, logo à entrada do asilo, apresenta um gramado e bancos de 

cimento. Separando o Asilo da creche, mais na lateral da Ala 1, tem algumas 

árvores e também alguns bancos e mesinhas de cimento. O outro jardim, 

situado entre as duas alas, tem arbustos recortados geometricamente, árvores 

e um caminho cortando-o com uma cobertura para facilitar a circulação entre 

as duas alas (neste último no lugar, existia uma latada para trepadeiras). À sua 

volta, o solo está asfaltado, para a circulação de automóveis, dentre os quais, 

as ambulâncias, para transportar idosos da enfermaria, se necessário. Entre o 

jardim e a parte posterior da Ala 1, localiza-se um estacionamento.  

  

4.  METODOLOGIA  

 

“A busca incessante do homem por novas descobertas direciona aos 

caminhos do conhecimento, que será seguido conforme a sua tendência” 

(MARTINS & THEÓPHILO, 2009, p. 1). “O conhecimento científico resulta de 

investigação metódica e sistemática da realidade” (MARTINS & THEÓPHILO, 

2009, p. 1). “O conhecimento científico segue aplicações de métodos, faz 

análises, classificações e comparações” (MARTINS & THEÓPHILO, 2009, p. 

1). “Apresenta-se impulsionador do ser humano no sentido de não tornar-se 

passivo em relação aos fatos e objetos, mas de ter poder de ação e controle 

dos mesmos” (MARTINS & THEÓPHILO, 2009, p. 1).  

 

4.1 Tipo de pesquisa   

 

Este estudo adotou a pesquisa do tipo qualitativa e descritiva. Na 

pesquisa qualitativa o foco principal “está no aprofundamento da compreensão 

de um fenômeno social por meio de entrevistas em profundidade e análises 
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qualitativas da consciência articulada dos atores envolvidos no fenômeno” 

(RICHARDSON, 1999, p.102). “Está relacionada aos significados que as 

pessoas atribuem às suas experiências do mundo social e a como essas 

pessoas compreendem esse mundo” (POPE & MAYS, 2006, 13). 

“A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentados pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 

quantitativas de características ou comportamentos” (RICHARDSON, 1999, 

p.90). “Pode ser caracterizada também como sendo um estudo detalhado de 

um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e fenômeno da 

realidade” (OLIVEIRA, 2007, p.60). Segundo o autor, “É um processo de 

reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas 

para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico 

e/ou segundo sua estrutura” (p.37).  

O enfoque qualitativo é selecionado quando buscamos compreender a 

perspectiva dos participantes (indivíduos ou grupos pequenos de pessoas que 

serão pesquisados) sobre os fenômenos que os rodeiam, aprofundando em 

suas experiências, pontos de vista, opiniões e significados, isto é, a forma 

como os participantes percebem subjetivamente sua realidade (SAMPIERI, 

CALLADO, LUCIO, 2013, p.376). “A mudança social acelerada e a 

consequente diversificação das esferas da vida fazem com que, cada vez mais, 

os pesquisadores sociais enfrentem novos contextos e perspectivas sociais” 

(FLICK, 2009, p.21).   

Nesta pesquisa procuramos descrever todos os dados relevantes 

coletados, para poder responder aos objetivos propostos no projeto. Por isso, 

ser uma pesquisa descritiva, ou seja, “[...] procura analisar fatos e/ou 

fenômenos, fazendo uma descrição detalhada da forma como se apresentam 

esses fatos e fenômenos, ou, mais precisamente, é uma análise em 

profundidade da realidade pesquisada” (OLIVEIRA, 2007, p.68). 

 

4.2  Universo e Seleção  

 

Esta pesquisa foi realizada no Asilo São Vicente de Paulo em Londrina. 

Participaram todas as pessoas com 60 anos ou mais, que se comunicavam e 
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conseguiam responder às perguntas do roteiro, residentes na instituição. Em 

poucas palavras Martinelli (1999, p.23) resume as características da população 

e a justificação da escolha da mesma em uma pesquisa qualitativa: 

 

Não se trata, portanto de uma pesquisa com um grande 
número de sujeitos, pois é preciso aprofundar o 
conhecimento em relação àquele sujeito com o qual 
estamos dialogando. [...] Como não estamos procurando 
medidas estatísticas, mas sim tratando de nos aproximar 
de significados, de vivências, não trabalhamos com 
amostras aleatórias; temos a possibilidade de compor 
intencionalmente o grupo de sujeitos com os quais vamos 
realizar nossa pesquisa. 

 

 “A escolha de um local adequado de pesquisa e a familiaridade do 

pesquisador com os membros do grupo são aspectos fundamentais da 

pesquisa qualitativa” (RICHARDSON, 1999, p.95). 

 

4.3 Considerações éticas 

 

Para não identificar os participantes do estudo, os nomes dos mesmos 

foram substituídos e codificados pela letra “E” (de entrevistado) e, por um 

número, pela ordem da entrevista. Deste modo, os participantes foram 

identificados, como explica o exemplo a seguir: E1, E2, E3... . Garantiu-se o 

sigilo não só quanto à preservação do nome dos participantes, mas também de 

outras informações ou dados que pela sua natureza pudessem levar ao 

reconhecimento do participante pelo grupo social. Apresentou-se a cada 

participante um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO I) e à 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (Asilo São Vicente de Paulo em 

Londrina), um pedido de autorização (ANEXO II). Este projeto de pesquisa 

também foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Católica de São 

Paulo através da Plataforma Brasil sob o número do CAAE 

10829212.2.0000.5482. 
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4.4  Coleta de Dados  

 

A pesquisa realizada numa Instituição de Longa Permanência para 

Idosos, onde acontece o trabalho de campo, é a possibilidade de se conseguir 

não só uma aproximação com aquilo que desejamos conhecer e estudar, mas 

também desenvolver conhecimento, partindo da realidade presente no local 

investigado (MINAYO, 2007). Um dos pressupostos da pesquisa qualitativa 

para Martinelli (1999) é o “reconhecimento da singularidade do sujeito”, onde a 

autora relata que “cada pesquisa é única, pois se o sujeito é singular, conhecê-

lo significa ouvi-lo, escutá-lo, permitir-lhe que se revele” (p.22). A autora 

continua, afirmando que o sujeito se revela “no discurso e na ação” (p.22). 

Por isso para a coleta dos dados nesta pesquisa, optou-se pela 

observação participante e pela entrevista não-estruturada. A junção destes dois 

métodos para estudar a experiência da doença enfatiza uma compreensão 

detalhada dos aspectos sociais ou coletivos de experiência, além dos aspectos 

pessoais (CALABRESE, 2013). 

 

4.4.1 Observação Participante 

 

“A observação participante, que significa que tomamos parte na vida da 

comunidade ao estuda-la” (KOTTAK, 2013, p.72). O pesquisador envolve-se na 

vida e atividades diárias de uma determinada comunidade, observando 

relacionamentos, a interação social e a vida comunitária (CALABRESE, 2013). 

Também oferece mais “condições de compreender os hábitos, atitudes, 

interesses, relações pessoais e características da vida diária da comunidade” 

(RICHARDSON, 1999, p.261). “A observação participante, ou observação 

ativa, consiste na participação real do conhecimento na vida da comunidade, 

do grupo ou de uma situação determinada” (GIL, 2006, p.113). 

“O observador, enquanto parte do contexto da observação, estabelece 

uma relação face a face com os observados” (CRUZ NETO, 1993, p.59). Deste 

modo, “o pesquisador-observador torna-se parte integrante de uma estrutura 

social” para coletar informações, dados e evidências (MARTINS & 

THEÓPHILO, 2009, p.87). É através do contato direto do pesquisador com o 
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fenômeno observado, que são obtidas as informações sobre a realidade dos 

atores sociais em seus próprios contextos (CRUZ NETO, 1993).  

O pesquisador participa de diversos eventos e processos que observa 

e tenta compreende-los, permitindo saber por que as pessoas consideram 

esses eventos significativos, pois vemos como eles são organizados e 

realizados” (KOTTAK, 2013, p.72). “A importância dessa técnica reside no fato 

de podermos captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são 

obtidos por meio de perguntas, uma vez que, observados diretamente na 

própria realidade, transmitem o que há de mais imponderável e evasivo na vida 

real” (CRUZ NETO, 1993, p.59-60). Revela também, o que realmente as 

pessoas fazem em suas atividades e a natureza de seus contextos sociais 

(CALABRESE, 2013). Por isso, “este tipo de observação é recomendado 

especialmente para estudos de grupos e comunidades” (RICHARDSON, 1999, 

p.261). 

 “Na observação participante, o observador não é apenas um 

espectador do fato que está sendo estudado, ele se coloca na posição e ao 

nível dos outros elementos humanos que compõem o fenômeno a ser 

observado” (RICHARDSON, 1999, p.261). É importante observar o que as 

pessoas realmente fazem e não só o que eles dizem o que fazem, porque os 

resultados podem ser bem diferentes (CALABRESE, 2013). “Observar, 

naturalmente, não é simplesmente olhar. Observar é destacar de um conjunto 

(objetos, pessoas, animais, etc.) algo especificamente, prestando, por exemplo, 

atenção em suas características [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p.153). 

 Para Silverman (2009), não basta só observar as características do 

ambiente e da vida cotidiana dos participantes, o pesquisador além de 

observar, também escuta e registra os dados coletados. É importante que o 

pesquisador registre o que vê e como vê, prestando atenção aos detalhes que 

ocorrem na vida cotidiana, eventos sazonais e acontecimentos inesperados 

(KOTTAK, 2013).   

Para essa coleta, os autores relatam a importância do olhar e das 

percepções do pesquisador. “O investigador pode compreender o mundo social 

do interior, pois partilha a condição humana dos indivíduos que observa” 

(LESSARD-HÉRBERT, GOYETTE, BOUTIN, 2010, p.155). Na concepção de 

Bell (2008), esta técnica implica na “participação do pesquisador na vida diária 
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de um indivíduo, grupo ou comunidade e ouvir, observar, questionar e entender 

(ou tentar entender) a vida dos indivíduos em questão” (p.160). Nesta 

interação, o observador pode fazer perguntas às pessoas sobre as suas ações 

e seus significados através de um constante diálogo (OLIVEIRA, 2007, p.80). 

“Por essa razão, as observações visam buscar os fundamentos na análise do 

meio onde vivem os atores sociais” (OLIVEIRA, 2007, p.80). 

Dois aspectos importantes enumerados por Flick (2009), é que o 

pesquisador deve ter fácil acesso ao objeto de estudo e também a observação 

deve seguir um processo, para a pesquisa poder-se concretizar. Na 

observação participante, onde ocorre a interação observador-observado, “tem 

por objetivo recolher os dados (sobre ações, opiniões ou perspectivas) aos 

quais um observador exterior não teria acesso” (LESSARD-HÉRBERT, 

GOYETTE, BOUTIN, 2010, p.155). 

 Neste sentido, segundo a classificação de Spradley (1980), será 

adotada a observação participante ativo, onde o pesquisador desta pesquisa 

faz parte desta comunidade. O pesquisador participante está presente em 

campo por períodos mais longos, onde da perspectiva da praticabilidade 

cotidiana, este procedimento acarreta uma exigência muito maior das pessoas 

envolvidas (FLICK, 2009). Diariamente no período matutino e alguns dias da 

semana no período vespertino, desde o ano de 2000, vem desenvolvendo 

diariamente atividades acadêmicas (supervisão de estágio de Fisioterapia e 

projetos de extensão e pesquisa) na instituição e sempre interagindo com os 

indivíduos que serão objeto de estudo. “O observador de campo tem a 

possibilidade de selecionar informantes a qualquer momento da pesquisa, 

desde que suspeite que possa iluminar certos aspectos nebulosos do 

fenômeno estudado” (HAGUETTE, 2013, p.98). Os estagiários serão 

considerados informantes, visto que durante o atendimento e na interação com 

as pessoas idosas, podem coletar dados importantes à pesquisa.  

Portanto, será utilizado o processo preconizado por Spradley (1980) 

que é composto por 3 fases: 

A primeira fase denomina-se Observação descritiva: Esta fase tem a 

finalidade de obter uma visão geral da situação social, que abrange o lugar (a 

instituição), as pessoas (os idosos residentes, profissionais, estagiários, 

voluntários e funcionários) e as atividades realizadas no cotidiano. Segundo 
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Flick (2009), fornecer ao “pesquisador uma orientação para o campo de 

estudo”. 

A segunda fase é a Observação focalizada: direciona o pesquisador 

para os aspectos essências para a questão da pesquisa, neste caso, a 

observação da vida cotidiana dos entrevistados. 

A terceira fase composta pela Observação seletiva: é a fase final da 

coleta neste método, onde se direciona e especifica mais ainda, tentando 

encontrar mais indícios para os objetivos da pesquisa, que neste caso seria 

observar a interferência da doença na vida cotidiana dos idosos.  

 

4.4.2 Entrevista 

 

“O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e 

vista. Vista refere-se ao ato de ver, ter preocupação de algo. Entre indica a 

relação de lugar ou estado no espaço que separa duas pessoas ou coisas. 

Portanto, o termo entrevista refere-se ao ato de perceber realizado entre duas 

pessoas” (RICHARDSON, 1999, p.207 e 208).     

 

Trata-se de uma técnica de pesquisa para coleta de 
informações, dados e evidências cujo objetivo básico é 
entender e compreender o significado que entrevistados 
atribuem a questões e situações, em contextos que não 
foram estruturados anteriormente, com base e nas 
suposições e conjecturas do pesquisador (MARTINS & 
THEÓPHILO, 2009, p.88). 
 

 “Pode-se definir a entrevista como a técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam à investigação” (GIL, 2006, p.117). Em 

outras palavras, “pode ser definida como um processo de interação social entre 

duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção 

de informações por parte do outro, o entrevistado” (HAGUETTE, 2013, p.81). 

“Permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas” 

(RICHARDSON, 1999, p.207). no mesmo ponto de vista, Oliveira (2007, p. 

117), afirma que a entrevista é “um excelente instrumento de pesquisa por 

permitir a interação entre pesquisador(a) e entrevistado(a) e a obtenção de 
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descrições detalhadas sobre o que se está pesquisando”. “A entrevista é, 

portanto, uma forma de interação social” (GIL, 2006, p.117). “Mais 

especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes 

busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação” (GIL, 

2006, p.117).  

 A técnica da entrevista, que foi utilizada neste estudo, é a maneira do 

pesquisador colher informações intencionalmente num trabalho de campo 

(MINAYO, 1999, p.107) e também complementar a observação participante 

para recolher dados válidos sobre crenças, opiniões e ideias dos sujeitos 

observados (LESSARD-HÉRBERT, GOYETTE, BOUTIN, 2010, p.160).   

É através do tipo de entrevista aberta ou não-estruturada, segundo a 

classificação de Minayo (2007, p.190), onde o indivíduo expõe livremente sobre 

o assunto referido. A entrevista aberta exige um maior envolvimento entre o 

entrevistado e o pesquisador do que aquele necessário na simples entrega de 

um questionário (FLICK, 2009, p.109). Este método também chamado de 

“entrevista em profundidade”, “[...] visa obter do entrevistado o que ele 

considera os aspectos mais relevantes de determinado problema: as suas 

descrições de uma situação em estudo” (RICHARDSON, 1999, p.208). “O 

entrevistador busca obter informações, dados, opiniões e evidencias por meio 

de uma conversação livre, com pouca atenção a prévio roteiro de perguntas” 

(MARTINS & THEÓPHILO, 2009, p.88).  

“A entrevista guiada é utilizada particularmente para descobrir que 

aspectos de determinada experiência [...] produzem mudanças nas pessoas 

expostas a ela” (RICHARDSON, 1999, p.212). Parga Nina (1983 apud 

MINAYO, 1999, p.121-122) caracteriza este modo de entrevistar como uma 

“conversa com finalidade” onde o roteiro serve de orientação, e não de 

cerceamento da fala dos entrevistados (ANEXO III). Desenvolvendo a sua 

opinião, Minayo (1999, p.122), ainda com relação a este método, descreve o 

seguinte: “O entrevistador se libera de formulações prefixadas, para introduzir 

perguntas ou fazer intervenções que visam abrir o campo de explanação do 

entrevistado ou aprofundar o nível de informações ou opiniões”. “O pesquisador 

conhece previamente os aspectos que deseja pesquisar e, com base neles, 

formula alguns pontos a tratar na entrevista” (RICHARDSON, 1999, p.212). “As 

perguntas dependem do entrevistador, e o entrevistado tem a liberdade de 
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expressar-se como ele quiser, guiado pelo entrevistador” (RICHARDSON, 

1999, p.212). “O entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o 

assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para a sua 

retomada” (GIL, 2006, p.120).  

Bell (2008) sugere neste tipo de entrevista, que o investigador tenha 

em mãos algumas perguntas ou um roteiro, para guiar a entrevista para o 

assunto pretendido. “Algumas perguntas são feitas, mas os informantes têm a 

liberdade de falar sobre o assunto e opinar, no seu ritmo” (p.139). Bell 

acrescenta ainda o seguinte: “O entrevistador precisa ter a habilidade de 

formular perguntas e, se necessário, aprofundar-se ao momento certo, mas se 

o entrevistado move-se livremente, de um tópico para o outro, a conversa pode 

fluir sem interrupções” (p.139).  

Numa pesquisa realizada em Madagascar, Kottak (2013) utilizou a 

entrevista aberta, com o apoio de um roteiro, para investigar sobre o cotidiano 

da população local: 

 

Nossos roteiros incluíam um conjunto central de 
perguntas que foram apresentadas a todos, mas 
costumavam surgir algumas questões paralelas 
interessantes durante a entrevista, as quais abordaríamos 
em seguida ou mais tarde (p.73). 
 

A comunicação é simbolizada pelas palavras (MINAYO, 1999, p.109), 

que podem apresentar vários significados, caracterizando a polissemia. No 

entanto, o contexto do diálogo tem a função de “filtrar a polissemia das 

palavras e reduzir a pluralidade das interpretações possíveis”, evitando o 

entendimento impróprio da fala dos indivíduos (RICOUER, 2000, p.28). 

“Significar é o que o falante quer dizer, isto é, o que intenta dizer e o que a 

frase denota” (RICOUER, 2000, p.24).  

Ricoeur (2000, p. 27, 28), refere-se ao diálogo como um modo de 

comunicar e expressar a experiência e possibilitar uma troca intersubjetiva. 

Pois, cada pessoa tem a sua experiência ou a sua vivencia, mas o significado 

ou o sentido da experiência pode passar de uma pessoa para a outra, através 

do diálogo. “O diálogo é um evento que liga dois eventos, o do locutor e do 

ouvinte” (p.28).  
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Na “experiência social”, Martinelli (1999, p.23) destaca a “fonte oral” 

como uma forma de o pesquisador explorar os significados das vivências dos 

sujeitos, numa pesquisa qualitativa. 

A obtenção de dados subjetivos, definidos como as opiniões dos 

sujeitos, por Cruz Neto (2003, p. 58), serão registrados em gravação. Myers 

(2004), quando se refere ao registro, recomenda a utilização de material de boa 

qualidade, quanto a microfones e gravadores; quanto ao ambiente, os ruídos 

não devem atrapalhar a gravação. É importante que o pesquisador esteja 

sempre atento às possíveis interferências que podem influenciar negativamente 

as opiniões do entrevistado e escolher um ambiente mais adequado permitindo 

maior facilidade de comunicação (RICHARDSON, 1999). 

No primeiro caso, o do registro, será realizado por um aparelho MP4, 

onde o microfone é embutido permitindo que a gravação seja clara 

suficientemente e, posteriormente transferida para um arquivo no computador. 

No outro caso, sobre o ambiente, seguem-se as recomendações o melhor 

possível, mas evita-se fugir do ambiente onde são realizadas as atividades, 

para facilitar a lembrança dos fatos.  

Entretanto, o próximo passo é a transcrição, com a descrição exata da 

fala dos indivíduos como ela foi transmitida e até retratar ruídos e gestos, como 

sugere Myers (2004). Quando o diálogo é passado para a forma escrita, são 

inseridos “as marcas lingüísticas da enunciação oral” e, também, os fatos não 

lingüísticos, como expressões fisionômicas e gestuais simbolizadas por 

citações, pontos de exclamação e de interrogação (RICOEUR, 2000, p.29). O 

autor indica a importância da escrita, que referencia o homem no mundo: 

 
Para nós, o mundo é o conjunto das referências abertas 
pelos textos ou, pelo menos agora, por textos descritivos. 
É nesse sentido que podemos falar do “mundo grego”; já 
não é imaginar o que eram as situações para os que lá 
viviam, mas designar as referências não situacionais 
exibidas pelos relatos descritos da realidade (RICOEUR, 
2000, p.47). 
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4.5   Análise dos Dados 

 

4.5.1 Da Observação Participante 

 

Com a descrição e explicação da observação da “situação social”, ou 

seja, do comportamento ou atividades das pessoas em um determinado local 

(SPRADLEY, 1980), esta análise será constituída de duas fases: a primeira de 

uma descrição geral do ambiente físico (as características do espaço 

frequentado pelos idosos) e a outra, do ambiente social (a forma de viver dos 

residentes e o seu cotidiano).  Além disso, a descrição da observação da vida 

cotidiana dos residentes, vai complementar e/ou acrescentar a análise 

Hermenêutico-dialética, que é a outra técnica também utilizada neste estudo, 

apresentada a seguir.  

 

4.5.2 Das Entrevistas   

 

Será utilizada a técnica Hermenêutico-dialética, proposta por Minayo 

(2007, p.327). A autora define hermenêutica como a “arte de compreender os 

textos” (p.328), que no caso desta pesquisa será a compreensão das 

transcrições das entrevistas. Essa abordagem interpretativa teve origem do 

nome “Hermes”, que era o mensageiro grego da lenda que deu conhecimento 

da compreensão entre os deuses e os mortais (PATERSON; HIGGS, 2005). O 

autor refere-se ainda da hermenêutica como o entendimento entre as pessoas, 

partilhada através da linguagem, ou seja, as interpretações do fenômeno 

investigado, reunidos através de um diálogo para a produção de conhecimento. 

A dialética é a “arte do diálogo” Minayo (2007, p.167), decorrente das 

entrevistas. 

Em concordância com o autor anterior, Minayo (2007, p.167) determina 

o conjunto da hermenêutica e dialética como o entendimento de uma fala ou de 

um depoimento. Neste método, o conhecimento é construído através do 

diálogo e com uma característica única de natureza aberta (PATERSON; 

HIGGS, 2005). 
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Na pesquisa adotaram-se os seguintes passos preconizados por 

Minayo (2007) na execução dos dados, ou seja, no instante hermenêutico: 

A) Ordenação dos dados: Esta fase compreende o mapeamento de 

todos os dados obtidos pela entrevista, que incluiu a transcrição das 

gravações, a releitura dos textos e a organização dos relatos numa 

determinada ordem; 

B) Classificação dos dados: Neste momento os dados são embasados 

com a fundamentação teórica. Esta fase pode ser dividida em duas etapas: A 

primeira consiste numa “leitura flutuante” ou “leitura horizontal”, constituída por 

leitura extenuante, minuciosa e redobrada das transcrições de cada entrevista, 

para compreender as idéias centrais que transmitem os pontos-chave do tema 

do trabalho. Na segunda etapa, realiza-se uma “leitura transversal” de cada 

texto transcrito e realizado o “recorte de cada entrevista” em uma “unidade de 

registro” ou “unidades de sentido” e, em seguida, referenciada por assunto. 

Depois disto, opera-se uma seleção dos temas mais relevantes que 

evidenciaram as hipóteses do trabalho; 

C) Análise final: Nesta fase, responde-se às questões da pesquisa com 

base em seus objetivos.  
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CAPÍTULO VI.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

“Apesar de haver um grande número de pessoas idosas saudáveis, a 

velhice também é acompanhada pelo declínio geral das condições de saúde e 

de maior incidência de deficiências e limitações” (McCOLL, 1998). 

George (2003) expõe a discussão no mundo da pesquisa social que 

envolve o assunto sobre a doença de dois pontos de vista.  A doença é uma 

causa social ou seleção social, ou seja, é causa ou efeito social? A primeira 

linha postula que a doença é resultado dos fatores sociais, podendo afetar a 

saúde diretamente ou indiretamente, por exemplo, o baixo nível socio-

econômico. Já a segunda linha, afirma que a doença tem consequências 

sociais, como por exemplo, a mobilidade diminuída, que dificulta ou impede as 

pessoas de realizarem algumas atividades. No ponto de vista do autor, as duas 

perspectivas podem acontecer, tanto a doença pode ser por causa social, 

como pode provocar um efeito social. Neste estudo a pesquisa está 

direcionada ao segundo ponto de vista discutido por George (2003), sobre o 

efeito ou impacto que a doença acarreta na vida cotidiana das pessoas idosas 

institucionalizadas.  

Seguindo este enfoque, Giddens (2012) se questiona quando aborda “a 

doença como experiência de vida”. Dentre as várias questões do autor, uma 

delas é a pergunta desta pesquisa: Como a doença afeta a vida cotidiana dos 

indivíduos?   

Na abordagem da experiência da doença, as pessoas apresentam 

comportamentos frente à doença, transmitidas através das respostas 

individuais às alterações corporais, pelo monitoramento dos estados internos, 

nas definições e interpretações dos estados internos, nas atribuições feitas e 

na tomada de ações corretas na utilização de serviços formais e informais 

(LARSEN, 2013b). O autor relata ainda que cada uma dessas experiências 

afeta o modo como o indivíduo percebe o seu desafio de saúde atual. Essas 

experiências podem ser positivas, como também podem ser negativas.  

Em nossa sociedade, uma das doenças mais comuns é o resfriado, 

onde a pessoa sabe que os sintomas são de curta duração, toma algum 

medicamento para aliviar e olha pra frente esperando que passados poucos 
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dias esteja melhor (NETTLETON, 2013). Temos como exemplo, na primeira 

entrevista, onde o participante da pesquisa relatou logo nas primeiras palavras 

sobre as gripes, esquecendo de outras limitações provocadas pelas doenças 

crônicas:  

 

Doença, doença eu não tenho doença, o que eu tenho... 
essas gripinhas, doencinha de idoso mesmo, hoje tá bom, 
amanhã (...) todo esquisito (...) essas gripes aí, mudança 
de tempo, é isso aí, o resto tá bom (E1). 
 

Já com as doenças crônicas ocorre o inverso, o acometimento 

apresenta-se por um longo período, pois o impacto sobre a vida dos doentes e 

daqueles que estão à sua volta, é mais profundo (NETTLETON, 2013). A 

doença crônica é precisamente um tipo de experiência, onde as estruturas da 

vida cotidiana são interrompidas (BURY, 1982). De acordo com o autor, 

envolve um reconhecimento dos mundos de dor e sofrimento, possivelmente 

até mesmo da morte, que são normalmente vistos como possibilidades 

distantes ou do sofrimento dos outros (BURY, 1982).  

Durante as entrevistas as doenças relatadas pelos participantes foram: 

gripe, lesão de tecidos moles, fraturas de ossos dos dedos, fratura de vértebra, 

fratura de fêmur, fratura de joelho, esquizofrenia, depressão, paranóia, anemia, 

diabetes, hipertensão, catarata, ouvido, doença gastro-intestinal, acidente 

vascular encefálico, doença de Parkinson, pneumopatia, labirintite, 

osteoporose, próstata, infecção urinária, convulsão, cardiopatia, fraqueza 

generalizada. Alguns também relataram ocorrencia de quedas, eram etilistas, 

tabagistas e queixavam-se de dores osteomioarticulares.  

 

1.  OBSERVAR : “O LHAR , OUVIR E ESCREVER” 

 

 Como todas as ILPIs, esta instituição também tem uma rotina diária, 

com horários e uma sequência das atividades diárias que seguem uma 

organização e um planejamento. O cotidiano dos residentes constitui-se em 

seguir a rotina diária da instituição, que inclui as seguintes atividades: banho, 

café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, cuidados de enfermagem, 

medicamentos, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, serviço 
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social, atendimento psicológico, aulas de alfabetização, atividade física, missa 

semanal e passeios. Esta rotina do cotidiano pode ser interrompida em algum 

momento, quando surge algum evento promovido pela instituição ou por outras 

entidades.  

Na Ala 1 os idosos são mais independentes e autônomos, têm mais 

facilidade em realizar as atividades cotidianas, poucos precisam de supervisão 

para realizar as atividades básicas da vida diária e alguns ajudam em 

determinadas atividades no asilo, tais como: passar a roupa, levar a roupa da 

rouparia para o banheiro, descascar algumas verduras e frutas, levar alguns 

recados, passear com as pessoas cadeirantes, visitas aos idosos debilitados 

da Ala 2 (todas essas atividades são supervisionados por profissionais da 

instituição). Na Ala 1 nota-se uma maior interação entre os residentes, 

principalmente no horário das refeições, sendo o horário de maior 

confraternização o momento do café do meio da manhã. Mesmo durante o dia 

alguns deles conversam, contam histórias, piadas e discutem sobre temas da 

atualidade. Este momento de interação entre eles, também ocorre durante o 

jogo de bilhar, no jogo de cartas e até mesmo enquanto assistem aos 

programas de televisão, tais como: futebol, jornal, novelas e programas de 

informação.  Poucos têm o privilégio de sair da instituição sozinhos para 

passear, ir a algum lugar no bairro ou até mesmo ao centro da cidade. A 

independencia e a autonomia são requesitos necessários para que isso 

aconteça. 

As dificuldades na realização das atividades básicas da vida diária, são 

maiores nos idosos da Ala 2. Nesta ala a necessidade da ajuda dos cuidadores 

é inevitável, todos precisam de ajuda no banho, a maioria para se vestir, alguns 

para se alimentar e a grande maioria faz uso de fralda. Também a maioria não 

se locomove sozinho, precisa de ajuda de um cuidador, dispositivo auxiliar ou 

da cadeira de rodas.  

 Na Ala 2 os idosos com maiores incapacidades permanecem o dia no 

refeitório sentados em cadeiras de rodas ou em poltronas, encostados à 

parede marginando o refeitório central da ala. Durante o dia fazem lá as suas 

refeições e por ali permanecem. Alguns participam de atividades na instituição 

e são levados nesse momento. Mas, fora isso, a incapacidade obriga a que 

eles permaneçam ali, sem se poderem deslocar. Nisso o cotidiano dessas 
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pessoas se resume a assistir televisão, olhar o movimento e dormir nas 

poltronas, recostados ou debruçados nas mesas que estão à frente. Além 

deste aspecto, as incapacidades dificultam a interação social, favorecendo um 

estado imóvel de poucos movimentos, alguns com facies apáticas e com 

olhares fixos, que só se movem quando acontece algum evento neste 

ambiente. Os que têm o cognitivo mais preservado escolhem o local onde ficar, 

ficando como “donos do lugar”, ou seja, como se tivessem lugar marcado. Os 

que não estão restritos à cadeira de rodas, vão até à Ala 1, freqüentam o 

jardim, circulam pela Ala 2, tanto na área externa, como na interna.  São 

aqueles que utilizam o movimento para realizar o essencial, ou pouco mais, 

como as atividades da vida diária, fumar sentado, olhar algum acontecimento 

(alguém a passar, um carro a estacionar, etc.) e assim passam o dia. 

Na Ala 2, os idosos têm cuidados prestados por profissionais 

qualificados ou por alunos devidamente supervisionados de vários cursos da 

área da saúde. No entanto, existe o temor entre os idosos da Ala 1, de um dia 

necessitarem permanecer na Ala 2. Para eles esta ala é um ambiente que 

reflete a doença e a incapacidade. 

Quando acontece a mudança para a Ala 2, inicialmente os idosos se 

isolam sem tentar conversar com ninguém, já que “não adianta” ter conversa 

com pessoas que têm afasia, deficiência auditiva ou não têm uma conversa 

com nexo por ter demência. Mas aos poucos eles se apercebem que nem 

todos têm esses problemas de comunicação e tentam uma aproximação. 

Mas existem também os idosos que não precisam ficar mais na Ala 2 

pelas melhoras da sua condição de saúde e de não necessitarem de grandes 

cuidados. Os que eram da Ala 1 sempre sentem um grande alívio por ter 

voltado, mas, os admitidos na instituição e que foram diretamente  para a Ala 2, 

muitas vezes preferem não se mudar da ala. Sentem-se bem pelos cuidados 

que recebem e por amizades que porventura tenham feito, por isso preferem 

permanecer no local. Também há aqueles que melhoram da condição de 

saúde, têm capacidade funcional de realizar as suas atividades diárias, mas se 

acomodam por se sentirem bem em continuar a receber os cuidados prestados 

pelos profissionais da instituição. 

Quase não há interação entre os idosos na Ala 2, devido aos 

problemas de comunicação que eles apresentam, por isso dificilmente se vê 
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alguém conversando ou se comunicando com alguém, às vezes notam-se 

alguns  conversando consigo mesmo, num solilóquio, como relatamos em outro 

trabalho (BISPO, 2009): 

 

Mergulhados no seu mundo, no seu solilóquio, só se 
movimentam quando alguém inicia uma conversa; 
desatam a referir-se ao passado, neste momento 
aproveitando o contato para falar em tudo o que não 
falaram durante o dia. Às vezes são conversas onde se 
entende bem a pessoa, outras vezes não têm nexo, 
existindo uma dificuldade de se expressar, principalmente 
se apresentarem algum déficit sensorial ou cognitivo 
(p.115). 
 

 Além das doenças físicas que dificultam a realização das atividades 

cotidiano, existem as doenças mentais, como a depressão e a demência. São 

doenças que diminuem a autonomia. Nos pacientes com depressão, alguns se 

isolam, demonstrando desinteresse, sentimento de inutilidade, falta de energia 

para fazer algo que seja e permacem quase que escondidos, sentados 

encolhidos numa postura de flexão com os olhos fechados ou olhando para 

baixo. Alguns nem querem sair da cama, permanecem também numa postura 

de flexão em decúbito lateral ou dorsal, submersos no lençol ou cobertor. 

 Os idosos com demência perambulam pela instituição, às vezes 

perdem sua orientação espacial. Além de não reconhecer o espaço onde 

estão, também perdem a capacidade de reconhecerem a si próprios e aos 

outros. Podemos citar um caso de uma residente que fazia Fisioterapia, 

quando se olhava de frente para o espelho e dizia o seguinte: “Ó coitada”. Ela 

não se reconhecia, pensava que era outra pessoa e provavelmente o aspecto 

não era dos melhores. De frente para o mesmo espelho, olhava para cima e 

para os lados do espelho e dizia: “Que grande salão que tem para lá”. Pensava 

que era uma porta e que atravessando a porta havia um grande salão, mas 

não, era o reflexo da sala da Fisioterapia. 

 As duas alas têm caracteristicas diferentes (BISPO, 2009): 

 

As características das duas alas são diferentes, dando a 
impressão de existir dois asilos. Numa apesar da solidão 
existem momentos de alegria, mais participação e 
movimento, enquanto na outra impera a conformação, 
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indignação e dificilmente se notará qualquer expressão de 
ânimo. Alguns, para esquecer, tentam participar de todas 
as atividades que a instituição oferece; outros, 
movimentando-se para realizar afazeres indispensáveis, e 
ainda há aqueles cujo desinteresse pela vida é tamanho, 
que chegam ao ponto de entregar-se à inação (p.117-
118).   

 

 Dentro das rotinas da instituição, as pessoas com debilidades 

apresentam rituais para a realização das suas atividades. A adaptação às 

dificuldades em realizar as atividades, transforma-se em um ritual. A forma de 

realização, a localização e o modo de estar, seguem sempre uma sequência e 

sempre tem que ser igual às vezes anteriores. Tudo o que seja realizado de 

forma diferente pode impedir a realização da atividade ou torná-la mais difícil 

de realizar. Podemos dar o exemplo de três casos: no primeiro um idoso com 

Doença de Parkinson, todas as manhãs sai do seu quarto para o banheiro de 

sunga, atravessa um corredor quase inteiro, quer esteja calor ou frio. Despe-se 

do seu pijama no quarto e vai até ao banheiro, onde lá faz a sua higiene e se 

veste. O segundo caso, de uma senhora com sequela de Acidente Vascular 

Encefálico, que no café da manhã, come o seu pão com manteiga sempre 

molhando no café com leite e logo em seguida toma uma chícara de café preto. 

Depois disso, pega no seu caderno e lápiz e começa a escrever. Tudo isto com 

a mão esquerda. No terceiro caso, uma idosa também com sequela de 

Acidente Vascular Encefálico, depois do café da manhã, senta-se numa 

poltrona, coloca a bengala apoiada na cadeira no lado direito, puxa um 

baldinho de metal para colocar as cinzas do cigarro, tira de um bolso um maço 

de cigarros e do outro o isqueiro, acende o cigarro e começa a fumar. Tudo 

isso com a mão direita. São vários cigarros fumados até o namorado chegar e 

se sentar ao lado e servi-la de café preto. 

Na nossa observação participante, notou-se o declínio da capacidade 

funcional, da autonomia e o declínio do controle pessoal. O primeiro aspecto 

será discutido posteriormente nas entrevistas, os outros, serão abordados 

neste momento do trabalho, porque nas entrevistas foram excluídos os idosos 

com o cognitivo prejudicado.  

A autonomia depende de três fatores: a confiança em si, a liberdade 

individual e a satisfação dos desejos (AGICH, 2008). Segundo o autor, “a 
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confiança em si refere-se à capacidade de prover as próprias capacidades” 

(p.34). A pessoa realiza as atividades diárias associadas à percepção de bem-

estar. Outro fator da autonomia é a liberdade pessoal, que está ligada à 

preferência pessoal, escolha e decisão das pessoas. E por fim, a satisfação 

dos desejos, que é a “busca aparentemente incessante de satisfação de suas 

preferências, pois sem tal satisfação a própria autonomia é vista como inútil e 

vazia” (p.35). O conceito de autonomia tem sido utilizado para se referir a 

a liberdade individual, a liberdade de escolha, a independência, a vontade, a 

auto-governação, e privacidade (BIRREN et al, 1991). Na observação verificou-

se que a grande maioria perdeu a autonomia, uns demonstrando um 

acometimento mais grave, principalmente os que permanecem na cadeira de 

rodas no refeitório da Ala 2.  

Também foi verificado em alguns residentes, o comportamento perante o 

controle pessoal ou controle percebido. É definido como a expectativa ou 

percepção de o indivíduo participar na tomada de decisões, escolhas, ou atos, 

a fim de obter consequencias desejáveis e um sentido de competencia pessoal 

em dada situação (WEINBERG, 1998; RODIN, 1990). Geralmente entende-se 

como a capacidade de mudar algum aspecto do ambiente (SCHULTZ, 1976). 

Essas mudanças ocorrem de acordo com as necessidades da própria pessoa 

(ROTHBAUM, WEISZ, SNEYDER, 1982).  Os idosos relatam menos controle 

que os adultos jovens. Isso deve-se a alguns fatores, entre eles a deterioração 

da saúde e consequentemente a diminuição da capacidade de realizar as 

atividades da vida diária (WOLINSKI; STUMP, 1996; SCHULTZ, 1976). 

Segundo Weinberg (1998), as doenças crônicas que trazem incapacidades 

físicas e mentais, provocando uma incontrolabilidade. A perda de controle 

percebido também pode ser ocasionada pela institucionalização, levando a 

uma passividade nos acontecimentos ocorridos no ambiente frequentado 

(SCHULTZ, 1976). Estes idosos apresentam falta de motivação e impotência 

na realização de tarefas (SCHULTZ, 1976).  

O controle percebido é entendido como um processo que ocorre de duas 

formas: o primeiro chamado de controle primário, que envolve as tentativas de 

mudar o ambiente, adaptando-o às necessidades da própria pessoa. O outro 

processo, denominado de controle secundário, leva a pessoa adaptar-se ao 

ambiente, através da passividade, retirada e submissão (ROTHBAUM, WEISZ, 
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SNEYDER, 1982). Os autores acrescentam que o controle secundário também 

pode ocorrer, após várias tentativas frustradas do controle primário. Alguns 

estudos ligam este tipo de controle, à incontrolabilidade.    

   

2.  A PERCEPÇÃO DO CORPO QUE ADOECE  

 

As pessoas dependem do funcionamento normal do corpo, que muitas 

vezes passa despercebido, facilitando as interações sociais e atividades 

cotidianas (GIDDENS, 2012). Quando o corpo é acometido pela doença, 

aparecem os sintomas e as dificuldades, envolvendo outras pessoas que estão 

por perto, quer sejam da família, cuidadores ou profissionais da área da saúde 

(GIDDENS, 2012). Por isso, analisar a experiência da doença é uma das 

maiores preocupações da sociologia, para conhecer a forma que o doente e as 

pessoas que o rodeiam, interpretam e vivenciam a doença (GIDDENS, 2012). 

A doença retira do indivíduo a sensação da presença humana que 

habita um corpo, como relata Le Breton (2011):  

 

Uma dor tenaz, a fadiga, a doença, um membro partido, 
por exemplo, restringem o campo de ação do homem e 
introduzem o sentimento doloroso de uma dualidade que 
rompe a unidade da presença: o sujeito sente-se cativo de 
um corpo que o abandona. O mesmo sentimento aparece 
na vontade de cumprir uma ação ou um desempenho 
físico impossível de se realizar por falta de habilidade ou 
de treinamento (p.145-146). 
 

A circunstância de estados alterados do corpo provocados pela 

doença, como o surgimento da dor, da incapacidade ou sofrimento, torna os 

indivíduos conscientes do próprio corpo, repercutindo com a manifestação de 

emoções (NETTLETON & WATSON, 1998). O autor relata ainda, que a 

percepção destes estados alterados do corpo, traduzem-se na perda do 

controle do corpo e consequentemente, um detrimento na auto-imagem.  

Cada um atribui um “significado único” à percepção da doença, 

rotulando-a subjetivamente através das ideias pessoais e sociais, sobre o que 

é normal ou patológico (LARSEN, 2013b). A imagem interior do corpo 

influencia a percepção das pessoas e a apresentação das queixas corporais. 
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Tais percepções influenciam a forma como os pacientes interpretam e 

apresentam certos sintomas corporais (HELMAN, 2006).  

Em seguida, podemos notar como cada entrevistado percebe seu mal 

estar em geral: 

 

A perna começou a me prender as juntas, começaram a adormecer 
um pouco (...) o pé não mexe bem mais (E1). 
 
Quando fecha pra chuva, a perna começa a travar, aí ofendeu 
mesmo o nervo, eu sinto que ofendeu o nervo, quando começa a 
endurecer os nervos assim, (...) ela começa a repuxar e dá aquela 
formigação e dá aquelas agulhadas,(...) dá aquela fisgada assim. O 
dedo começa a travar, dar um tipo de câimbra, começa a repuxar 
(E2). 
 
Conviver com isso pesa, porque... eu fico inseguro de dizer alguma 
coisa, (...) (E3). 
 
Dor num nervo que estava inflamado aqui... Nesse nervo que corre 
aqui, do músculo aqui em baixo (apontava para a pantorrilha). 
Inflamação no nervo, não é no músculo, o nervo é que comanda o 
músculo, mas estava no nervo aqui em baixo, inflamado, não podia 
encolher a perna. A perna fica amortecida,... O nervo está travado 
(E4). 
 
Eu não enxergo nada dessa vista, se eu tampar aqui eu não vejo 
nada, nada, nada, nada (E5). 
 
Pois é, eu caí, dei um mau jeito no músculo aqui, então conforme o 
jeito que eu viro, mexo com os braços, dói, estala, faz “toc, toc” (E6). 
 
Eu não posso andar (E7). 
 
Eu tenho tremores (E8). 
 
A mão não segura os objetos, ela fica direto aberta, ela fica só aberta 
(E9). 
 
Tenho dor no joelho (E10). 
 
Os dedos adormecidos (...) a mão está adormecida (...), não consigo 
pegar nada (...) (E11). 
 
(...) dor de cabeça, falta de ar, tosse (E12). 
 
Treme as mãos, tem hora. Treme alguma hora, não tem horário, 
alguma hora que eu fico muito nervosa, qualquer coisa aí treme 
(E13). 
 
Tendo essa dificuldade de andar e de enxergar. Na mão eu quero 
pegar as coisas e não pego (E14). 
 
Os braços e as pernas estão ruins, tenho dificuldade de movimentar 
(E15). 
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Sofro dos nervos, tenho essa perna que não mexe (...), essa mão 
também não pega nada, porque é paralisada (E16). 
 
Estou arrasada de estar assim (E17). 

 
Tenho tontura e vontade de vomitar (E18). 
 
Começa a doer aqui, que endurece tudo (E19). 
 
Sinto dor (E20). 
 
 (…) a mão fica tremendo assim. Acho que é por causa do nervo que 
treme. O nervo desse dedo aqui que faz tremer a mão. Fico com a 
mão assim, tremendo (E21). 
 
Está esfarelando o osso, osteoporose no osso, por isso que a minha 
coluna dói, o joelho dói (E22). 
 
Falta de ar de mais da conta, a crise, que a asma dá crise, a crise 
que a gente sofre, então meu mal mesmo é a asma, falta de ar (E23). 
 
No andar dá uma repuxada (E24). 
 
Tá com dias que não dói a coluna, porque eu estou passando uma 
pomada que tira a dor. Sara mas nunca fica como a gente era (E25). 
 
Eu me sinto ninguém, eu me sinto neutro porque eu não posso fazer 
nada. Tenho dor (E26). 
 
As minhas pernas não estão boas como eram. Estão adormecidas, 
sabe que é o negócio do sangue, não funcionam, as pernas ficam 
adormecidas (E27). 
 
Tenho um negócio meio ruim por causa de fumar, falta de ar (E28). 
 
Tenho muita dificuldade, é sempre a mesma, é a visão, não enxergo 
muito bem, se eu vir uma pessoa de longe assim, um, animal, um 
cachorro, um gato, seja o que for, lá eu vejo como se tivesse a forma 
de outra coisa ai. Quando eu me aproximo é que vou vendo que a 
forma é do cachorro, de um gato, de algum animal, ou alguma figura, 
alguma pessoa, uma folhagem, uma rosa, uma coisa assim. Quando 
eu chego perto é outra coisa, é como se eu tivesse olhando aqui, 
esse galho, essa jarra e essa flor aqui que eu estou vendo muito bem, 
porque está perto. Mas se eu for lá, eu vou olhar de lá, eu vejo outro 
formato, eu vejo só o rosa e o azul, não vejo detalhes, não vejo a 
forma, se é uma rosa, se é uma jarra (E29). 
 
Eu sinto muita dor (E30). 
 
Tontura, às vezes começa a doer a cabeça... o braço ainda dói. A 
perna que está machucada dói, a perna direita. Essa perna tá difícil 
de sarar, caí no chão e trincou a perna, trincada é pior que quebrada 
(E31).  
 
A vista ruim, o olho ruim e os óculos ruins (E32). 
 
Não ando, não dá para andar (E33). 
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O braço não move, é olha aí ó (e tentou movimentar o braço), parece 
que está amarrado. (tossiu) É a gripe. Na perna não sinto dor não, só 
sinto moleza, que não tenho firmeza no corpo pra andar (E34). 
 
Eu não ando por que vou andar, as minhas pernas vão amarrando, 
amarrando e aí eu não aguento mais (E35). 
 
Não posso caminhar, travaram as pernas (E36). 
 
Não ando (E37). 

 

Vê-se que há uma queixa generalizada que atinge a mobilidade e a 

autonomia física, seja atribuída aos “músculos”, aos “nervos”, seja à visão. 

 

3.  O COMPROMETIMENTO DA MOBILIDADE  

 

Podemos iniciar este tópico com a pergunta que Kaufman (2011) faz 

num de seus livros que aborda a questão da mobilidade: “Por que nos 

movemos?”. No ponto de vista do autor, nos movemos para relaxar, para a 

realização das nossas atividades, na transição de uma atividade para a outra, 

na mudança de papel social, na mudança de status social, para um ou com um 

parceiro, ou ainda nos movemos para nos movermos, como numa caminhada 

ou num carro. 

Neste enfoque de que o movimento está relacionado ao aspecto físico 

do corpo, no entendimento de Kandel, Schwartz e Jessel (1997, p. 523) “os 

movimentos estão controlados por sistemas motores do encéfalo e da medula 

espinhal que nos permitem manter a postura e o equilíbrio, mover o corpo, as 

extremidades, os olhos e comunicarmos mediante a fala e os gestos”. Neste 

sentido também pode-se constatar, o fator impactante das doenças nos 

resultados já apresentados e nos posteriores a serem discutidos. 

Segundo Kaufman (2011), as pessoas apresentam dois tipos de 

mobilidade: Geográfica e a Social. A primeira indica o movimento através do 

espaço, o deslocamento das pessoas, de uma origem até um destino. A outra, 

refere-se à mudança na posição ou papel social. Segundo o autor, existem 

quatro tipos de mobilidade Geográfica: diária, residencial, turismo e migratória. 

Estes tipos de mobilidade serão comentados, conforme forem sendo 

apresentados os resultados.     
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Como já foi discutido anteriormente na Teoria do “Movimento 

Continuum” por Cott et al (1995), as pessoas têm duas capacidades de 

movimento: a Capacidade de Movimento Atual e a Capacidade de Movimento 

Preferido. A doença é o fator principal que aumenta a diferença entre estas 

duas capacidades, afetando o indivíduo como um todo, biopsicossocialmente.  

Ainda na opinião do autor da teoria, “o movimento permite mudar de posição, ir 

de um lugar para outro, explorar seu ambiente físico e social, procurar suas 

necessidades básicas, o alojamento, as companhias, o conhecimento e fazer 

suas escolhas”. 

Com o aumento da idade, a saúde declina e um número crescente de 

deficiências e problemas são observados (BELL, 2013). Os factores de saúde 

têm mais influencia sobre a mobilidade dos grupos etários mais velhos. As 

deficiências motoras, as alterações na visão e audição, são altamente 

significativas na mobilidade dos idosos. A combinação de todos os três tipos de 

deficiência, têm um efeito ainda maior na mobilidade. Fernández e Casas 

(2012), no estudo com pessoas idosas dependentes, verificaram que 38,1% 

permaneciam a maior parte do dia acamado, 42,9% na cadeira de rodas e 19% 

movimentavam-se sozinhos. À medida que as pessoas envelhecem, 

permanecem cada vez mais tempo sentadas, sendo a capacidade de levantar 

de uma cadeira, um fator importante na mobilidade (BIRREN et al, 1991). Para 

os usuários de cadeira de rodas, a capacidade de transferência entre a cadeira 

e outras superfícies é tão importante como a capacidade de mover-se através 

do ambiente na cadeira. 

Com estas abordagens sobre o movimento e a mobilidade, constatou-

se nos relatos dos participantes da pesquisa, que a imobilidade foi o maior 

impacto das doenças no cotidiano das pessoas idosas que residem na 

instituição. Isto, verificou-se na observação participante, já apresentado 

anteriormente e será relatado posteriormente nos resultados nas categorias 

seguintes: a perda da liberdade, a dependência nas atividades da vida diária e 

instrumentais da vida diária, a dificuldade na ocupação (trabalho e lazer), o 

isolamento e a dificuldade para dormir. No final dos resultados, também foi 

acrescentado os relatos dos desejos e esperança para o futuro destas pessoas 

idosas.  
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4.  PERDA DA LIBERDADE  

 

Um sinal de liberdade é quando as pessoas têm movimentos amplos 

no tempo e espaço (Kaufman, 2011). Uma das características do corpo 

humano é a liberdade, mas, quando este é acometido por alguma 

incapacidade, essa liberdade fica ameaçada (BURGOS, 2013). O autor 

exemplifica o caso de pessoas tetraplegicas, que perdem a liberdade e, “[...] 

entram em conflito pelo que desejariam fazer e o que deixam de fazer e isso se 

converte em uma frustração constante muito dificil de suportar” (p.76). A perda 

da liberdade provocada pela doença também foi constatada em idosos 

institucionalizados, traduzida pelas sensações de o corpo estar “enrolado”, 

“amarrado” e “preso” (BISPO, 2009, p.163-164). 

Nesta pesquisa, também alguns participantes relataram nas suas 

entrevistas a perda da liberdade durante a vida cotidiana, provocada pela 

doença: 

 

(...) não tenho a liberdade, podia andar, passear e essas coisas... 
Fico mais preso, mais inseguro, mais com medo (E1). 
 

Você não me vê em festa, em bingo, eu não vou nem aí na frente... é 
muito triste, todo mundo se diverte e você fica ali prostrado com cara 
de quem dormiu amarrado, porque é um “amarramento” (E23). 
 

5.  DEPENDÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIÁRIA  

 

Para iniciar este tópico, podemos voltar a um assunto já discutido 

anteriormente, o controle do corpo. É um aspecto que está presente na 

consciência de homens e mulheres que envelhecem, é a importância de 

manter o controle sobre o próprio corpo, devido ao medo da dependência física 

e não serem capazes de suportar o tipo de atividades que as pessoas podem 

esperar em participar na velhice (NETTLETON & WATSON, 1998). Contudo, 

segundo os autores, manter o controle do corpo é crucial para a vida cotidiana, 

onde a capacidade de ser percebido e aceito como um ator social competente 

requer certo nível de competências. Porém, ainda nesta discussão dos autores, 

o controle do corpo pode ser perdido devido às alterações orgânicas 

decorrentes das doenças. O exemplo dessas alterações está descrito 
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anteriormente nas falas dos idosos, na “percepção do corpo que adoece”, 

dando origem à dependência física, em virtude da incapacidade para a pessoa 

cuidar de si própria e para exercer outras atividades do dia-a-dia (McCOLL, 

1998).   

As doenças crônicas podem levar a amplas repercussões na vida dos 

idosos institucionalizados, afetando a realização das atividades da vida diária, 

as atividades instrumentais da vida diária, o uso de medicamentos e a 

utilização de dispositivos auxiliares (LENARDT; MICHEL; TALLMANN, 2009).  

Uma das experiências de doença crônica descritas por Bury (1982), é 

aquela vivida pelas pessoas que são acometidas pela artrite reumatoide, 

demonstrando a experiência perturbadora, devido à dor e ao sofrimento. 

Resulta em restrição severa de movimentos corporais, o que pode significar 

que o indivíduo torna-se dependente de outras pessoas para executar tarefas 

anteriormente desempenhadas por si próprias (NETTLETON, 2013). 

Na atividade de tomar banho, a diminuição na mobilidade articular dos 

membros superiores, a capacidade de preensão e a presença de tremor trará 

dificuldade no manuseio dos utensílios de banho e o alcance funcional de todas 

as partes do corpo. A dificuldade funcional nas tarefas de vestir e tirar a roupa, 

aparece pela diminuição da mobilidade articular, a instabilidade, a deformidade 

de membros superiores, por apraxia da sequencia dos movimentos e na 

hemiparesia e hemiplegia. As alterações articulares podem impedir as 

atividades de vestir e de higiene que requerem colocar as mãos atrás da 

cabeça, nos glúteos e no ombro oposto (SANCHES, 2006). Segundo Guccione 

(2002), comparando os idosos institucionalizados e os idosos que vivem na 

comunidade, existe uma grande diferença em relação à realização das 

atividades da vida diária (ABVDs). Os idosos institucionalizados apresentam 

uma maior dependência, principalmente nas atividades de tomar banho, vestir 

e alimentar-se. Entretanto, Fernández e Casas (2012) realizaram uma pesquisa 

com 85 idosos dependentes e constataram que as duas atividades da vida 

diária mais comprometidas, era o banho e vestir. 

 

É o mal de Parkinson, interfere nos movimentos. Por exemplo, fazer a 
barba, escovar os dentes, tomar banho, (...) (E8). 
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Pra mim, tomar banho, ensaboar o corpo certinho eu não consigo 
mais, o braço não move mais e pra eu trocar a roupa sozinho é muito 
difícil de mais (E15).  
 
Não posso trocar a roupa, não posso tomar banho sozinha, (...).(E16). 
 
Consigo ir ao banheiro e consigo escovar os dentes. Eles dão banho 
e me trocam (E17).  
 
Eu lavo o rosto assim, e às vezes escapa, mas isso pouco acontece 
(E21).  
 
Tem dia que eu fico meio nervoso, porque dói. Não posso calçar o 
tênis, se eu calçar o tênis, arruína mais ainda. (E24). 
 
Quando eu vou vestir a roupa, essa perna aqui, não vem, ela não 
ergue muito pra por na perna da calça. A esquerda vem. Ela vai lá no 
alto, já veste, mas o lado direito não. Quando eu vou pôr roupa, neste 
lado tenho mais facilidade, mas neste este aqui é mais difícil eu tenho 
que erguer o braço... Às vezes quando é um negócio que tem que 
fazer com mais pressa, eu já deixo pra eu fazer com a mão esquerda 
(E29). 
 
Que nem eu estava, me deu derrame onze meses atrás, eu fiquei 
perdido da perna esquerda e do braço esquerdo. Hoje eu tenho um 
pouquinho de sequela. A perna esquerda ainda não tá boa, o braço 
esquerdo não tá legal, a vista então, nem se fala. Tenho dificuldade 
um pouquinho para vestir roupa, mas não é coisa de sete cabeças. 
Pra vestir a roupa, a mão esquerda não ajuda. As das esquerdas no 
caso não estão ajudando, o lado direito então atrapalha muito a gente 
por causa disso aí... Amarra a gente (E32).  
 
Preciso de ajuda para tomar banho, para trocar a fralda, trocar a 
roupa. Tenho canseira quando falo (E36). 
 
Não posso tomar banho sozinho (E37) 
 

 A alimentação é uma das atividades mais frequentes no autocuidado 

das pessoas, e realiza-se três a cinco vezes ao dia. A dificuldade ocorre 

quando se tenta manejar adequadamente os utensílios para comer, como o 

copo, segurar as colheres e garfos ou realizar pressão com a faca para cortar 

ou untar (SANCHES, 2006). 

 

Muitas vezes por causa dos tremores, segurar as coisas fica meio 
difícil, tremo muito, eu vou tomar um leite, vou tomar alguma coisa 
tremo muito. Praticamente ela interfere por causa dos sintomas que 
ela ocasiona. (...) almoçar, jantar, tomar lanche e tomar água, fica 
sempre difícil (E8).   

 
A mão esquerda por causa do derrame ela ficou... O ombro ficou 
dolorido e os dedos aqui ficaram doloridos. Não posso pegar nada 
que ela solta sozinha, ela solta, se vou pegar um prato de comida 
assim e colocar alimento... Um dia eu estava colocando alimento, de 
repente quando eu vi, “tuuummm” soltou o prato. Ela solta sozinha, o 
pensamento esquece, e ela solta sozinha. Eu pego um objeto assim e 
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ela solta. Então a mão, que não segura... Não sei como é que vai 
fazer com essa mão (...) ela fica direta aberta, ela fica só aberta. Tem 
uns que ficam assim encolhidos, fechados. Eu fiquei com a mão 
aberta (E9). 

 
 

Pego com essa daqui, porque essa aqui treme, derruba as coisas... 
Salada, um pedaço de carne, pegar arroz, tenho que pegar com essa. 
De primeiro nunca tive essa coisa, pegava com a mão, certinho, 
agora treme assim. Pego e tenho que segurar com essa e depois põe 
a caneca assim e depois assim na caneca. Se pegar com esta mão, 
começa a tremer e o café cai, derrama. Quando eu ando ela não 
treme. Treme quando vai pegar as coisas, (...) não dá pra pegar 
assim, então pego com essa. Tem vezes que acontece no nervo da 
mão, eu estou tomando o remédio dá tremedeira assim... (E21). 

  
Muito ruim, muito [...], muito ruim. Atrapalha quando a gente vai 
comer e beber (E30).  

 

 O idoso deve realizar determinados movimentos na cama necessários 

para conseguir conforto e segurança. Mover-se até à cabeceira da cama, 

sentar-se na cama e manter o equilíbrio para realizar atividades, tais como 

vestir e comer, etc (PÉREZ-BROWN, 2006). A limitação da mobilidade e a 

diminuição da força impedem que o idoso possa mover-se na cama 

(SANCHES, 2006). 

 

O braço aqui também, à noite se eu for erguer, levantar mais um 
pouquinho o corpo pra subir na altura do travesseiro, eu faço com 
este lado aqui. Quando eu vou subir pra erguer mais um pouco aqui 
as costas no travesseiro, eu tenho que fazer força com esse braço, 
mas é difícil, é difícil fazer a força com esse braço aqui, então eu me 
remedio com o braço esquerdo. Quando vou levantar também, 
primeiro o lado direito por que esse aqui, meu Deus do céu, se eu 
fizer do lado direito da cama pra levantar, não adianta porque aqui é 
bem pouca força que tenho no braço. Ainda mais, depois que fiquei 
deitada dormindo, diminui mais ainda a força, a força do lado direito 
(E29). 

 

Os participantes também relataram a dificuldade em agachar: 

 

Se eu agachar, eu não levanto (E10). 
 
Meio com os braços e as pernas, meio ruim pra fazer o que precisa. 
Preciso acorocar (agachar) aqui sozinho e tenho 69 anos e não 
acoroco mais, se eu tentar acorocar eu caiu (E15). 
 
Fico ruim, quando abaixo fico ruim. Sinto tontura quando abaixo 
(E30). 
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A marcha normal depende da livre mobilidade passiva das articulações, 

da ação muscular apropriada para a produção de força, além de um nível 

suficiente de capacidade para executar o trabalho, ou seja, condicionamento 

físico (OLNEY; CULHAM, 1998 PICKLES). Pode-se observar a seguir no relato 

dos idosos, a dificuldade de andar:  

 

Estou com dificuldade nos braços e de andar, ainda não dá pra andar 
sozinha (E6). 
 
Eu não posso andar. Atrapalha no andar. Eu andava..., andava dentro 
de casa andava bem e agora não posso andar (E7). 
 
Também tenho dificuldade em caminhar com isso aqui (a bengala). 
Outro dia eu fui, larguei a bengala, fui caminhar sozinho sem apoio, 
mas quase que eu fui. Aí eu gritei: Mãe do céu. Se não eu ia para o 
chão (E9). 
 
Tenho dificuldade de andar (E16). 
 
Se eu for fazer uma força, aí atrapalha para andar. Aí tem que sentar, 
ficar sentado assim, que nem eu estava pra lá. Sentei aqui, ergo o pé 
assim não dói. Andar assim longe eu não posso sair (E24). 
 
Para eu andar sozinho é muito difícil, eu já não posso andar (E26). 
 
Só pra andar só, porque andar eu não ando não, dá canseira. Pra 
mim às vezes falta como... De vez em quando eu fico riscando papel. 
Andar muito também é difícil. Só andar dá falta de ar, canseira (E28).  
 
Tudo eu tenho que ir devagar contando os passos, porque esse braço 
e a perna direita nem pra andar não ajudam bem. Observei que está 
bem diminuída a força (E29). 
 
Eu sinto muita dor. Hoje eu não estou sentindo nada. Tenho 
dificuldade de andar (E30). 
 
A locomoção... Se não fosse a vista ruim, o olho ruim e os óculos 
ruins, aí caminhava beleza. Mas estou caminhando meio 
acanhadinho por causa da vista, por não estar vendo, não vejo direito 
(E32).  
 
Não ando, não dá para andar (E33). 
 
Eu não estou bom, estou doente, não posso caminhar, travaram as 
pernas (E36). 
 

“Se alguém está debilitado e preso à cadeira de rodas, então o acesso 

é limitado a superfícies favoráveis a este modo de locomoção. A cadeira de 

rodas altera a perspectiva da pessoa” (AGICH, 2008). 

 
No momento não ando, depois da fratura não andei, só na cadeira de 
rodas. Só fico andando na cadeira de rodas no momento (E37). 



66 
 

 

A dificuldade de andar foi visível em alguns relatos, devido ao medo de 
cair:  

 

Começa a doer as pernas, pra caminhar quase caiu, seguro nessa 
muleta, a muleta resvala e não consigo firmar muito bem (E12). 
 
Tenho dificuldade de andar. Estou arrasada de estar assim. Andar 
certinho, com o andador, eu tenho medo, sou medrosa, falta 
segurança mesmo (E17). 
 
Traz medo, medo de morrer. Ficar sem poder andar, não posso andar 
de pressa, tenho medo de cair por causa do joelho baixar (...) (E22). 
 
Eu não estou conseguindo andar, tenho que fazer Fisioterapia para 
ver se volto ao normal. Tem horas que eu me sinto meio assim, 
tristonho, mas depois volto ao normal. Só para andar, para andar, 
para conversar um pouco, as mãos que não movem direito, os 
braços, as pernas, então só isso. Para andar não podia, não tenho 
firmeza, tenho medo de cair, quero andar de bengala, tenho medo de 
andar, é muito perigoso de eu andar e cair e bater a cabeça. Deixou 
eu cair desse lado aqui, eu vou mesmo, não tem jeito, não tem 
condições. Esse aqui ainda dá para apoiar a mão para socorrer, mas 
esse aqui não dá (E34). 
 
Nas pernas eu tenho este problema, porque eu me acostumei a andar 
devagarzinho. A dor nas pernas impede de eu andar. Sinto tontura. 
Você fica tonto, tonto, quando a tua cabeça, começa a olhar naquele 
negócio, começa a pensar que você vai cair, vai cair, vai cair, então 
você fica com aquele pensamento. Tem horas que você para de 
andar (E35). 

 

Nos idosos institucionalizados, é comum notar-se a dificuldade em 

utilizar as escadas, as queixas mais relatadas nos idosos é a fraqueza em 

membros inferiores, dor, a hemiplegia, tontura, desequilíbrio, o cansaço e 

outros fatores considerados como de risco de quedas. As doenças são fatores 

intrínsecos que contribuem para essa dificuldade na utilização das escadas 

(KIKUCH; BISPO, 2010). Subir e descer escadas pode converter-se em uma 

árdua tarefa pelo esforço que requer e pela dor provocada na flexão de todas 

as articulações para poder subir passo a passo. Os idosos correm o risco de 

cair por calcular mal o passo. Subir e descer escadas ou lances também gera 

quedas de forma frequente, é uma atividade que requer uma coordenação 

precisa entre o sistema vestibular e a osteoarticular (SANCHES, 2006). 

 

Agora não posso subir escadas pequenas. As escadas aí eu subo, é 
difícil, mas eu subo. Esse problema do pé, eu não sei, eu sinto que o 
derrame desceu um pouquinho aqui e aqui no braço (E9). 
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Subir, descer escadas tem que fazer força pra não cair, se não 
quebra tudo, subir a escada tem que ter firmeza, se não dá uma 
escorregada... quantas pessoas não quebram assim. Com toda essa 
fraqueza, é Deus que leva a gente e desce (E27). 
 
Descer escada eu desço, agora subir... Se tiver que subir eu subo, 
mas é meio ruim, dá falta de ar... Na escada eu quase não subo, mas 
descer eu desço. Ainda bem que construíram o elevador (E28).  
 

A mobilidade diária das pessoas é baseada nos horários das 

atividades, na acessibilidade no espaço e na forma que os indivíduos 

satisfazem suas necessidades e desejos (KAUFMAN, 2011). Quanto maior a 

sua capacidade de se mover, melhor e mais prático o deslocamento no espaço, 

afirma o autor. Já dependência física é responsável pela diminuição da 

mobilidade, ou seja, é quando o indivíduo é incapaz de locomover-se dentro do 

seu ambiente, no grau necessário para poder preencher o suas atividades 

diárias (McCOLL, 1998). Perde a capacidade individual de deslocamento e de 

manipulação do meio onde está inserido (MORAES, 2012).  

Isto acontece tanto na dependência na realização das atividades 

básicas da vida diária, relatadas anteriormente, como na realização das 

atividades instrumentais da vida diária e na ocupação (trabalho e lazer), 

discutidas a seguir. 

   
 6.  DEPENDÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA  

 

 A grande transformação social das últimas décadas situa-se 

atualmente na execução nas atividades de manejo e organização da casa, num 

ponto intermédio entre homens e mulheres, que representa a divisão do 

trabalho doméstico em partes iguais. Mas, as pessoas da terceira idade ainda 

reconhecem que mantém a crença de que este tipo de trabalho deve ser 

realizado pelas mulheres. Para realizar estas tarefas os homens necessitam da 

ajuda das mulheres, pois esta é uma dependência cultural, que não tem haver 

com o estado de saúde. Mas para a mulher, ao contrario, necessitam de ajuda 

quando o seu estado de saúde não permite executar as tarefas de modo 

independente (PÉREZ-BROWN, 2006).  

A organização e limpeza da casa, o cuidado com a roupa e o uso de 

eletrodomésticos são as atividades principais que compõem o cuidado da casa. 

Estas tarefas não só respondem aos costumes, procedimentos e às 
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preferências da pessoa, mas de todos que habitam com ela. São tarefas que 

se realizam no entorno privado da pessoa, pertencem à história dos afazeres 

do seu núcleo familiar. O procedimento de execução de tarefas como a limpeza 

do lugar ou passar a roupa se prende ao próprio lugar e se modifica ao 

alcançar as responsabilidades do lugar próprio. Estas atividades têm uma 

longa história dentro da bagagem de procedimentos de um indivíduo. A limpeza 

do lugar, que inclui as atividades de varrer, limpar o chão e tirar o pó, pode 

resultar no esforço que implica em insegurança pelo risco de se mover sem 

apoio dos membros superiores que estão ocupados a realizar a limpeza 

(SANCHES, 2006). Para manter e organizar o ambiente frequentado, os idosos 

relataram o seguinte: 

 

Antes eu varria (E7). 
 
Não posso subir, consertar um chuveiro, eu não posso (E9). 
 
A mão está adormecida (...), os dedos adormecidos, nos olhos não 
enxergo, não consigo pegar nada (E11). 
 
Deixei de erguer peso..., erguer peso não posso. Até arrastar a 
cadeira pra sentar, não posso me arcar para o chão, não posso pegar 
nada (E12).  
 
Porque antes nunca deixei de pegar minhas coisas e guardar minhas 
coisas (E14). 
 
Pois é..., a minha força agora..., ainda carrego uma cadeira dessas 
ainda, mas arrastando, lá da cozinha eu arrasto uma até aqui (E15). 
 
Coisas que a gente quer fazer, não só pensando na gente, mas 
pensando nos outros  também. O trabalho, trabalho que exige esforço 
do corpo, tem que ter um pouco de força para fazer aquele trabalho, 
essa daí é a maior dificuldade. Assim fazer tantas e tantas coisas que 
dependem da força da gente, fazer mais um pouco, já não pode tem 
que andar de vagar, tem que ter uma pausa, tem que descansar pra 
depois recobrar as forças pra recomeçar aquele trabalho físico. Posso 
assim arrumar, fazer faxina, no quarto, tirar o pó, arrumar as coisas 
tudo no lugar. Eu fico só programando muito. Agora vou dar um 
exemplo concreto: Faz dias que eu estou pra fazer uma faxina no 
meu criado mudo, nas gavetas, trocar toalha, trocar o vaso, trocar a 
flor, trocar tudo e eu fico só marcando passo. É nessa semana, é na 
outra, é na outra... Não sei por que eu nem dei inicio? Se eu ficar 
assim olhando pra frente, olhando pra trás, dizendo que eu vou fazer, 
é hoje, é amanhã, aí eu não faço (E29). 

 

 Cozinhar é uma atividade complexa que requer realizar diversas 

tarefas de forma simultânea e exige a coordenação entre os componentes 

funcionais, sensoriais e cognitivos. A preparação de comida pode ser simples, 
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com um único prato e ingredientes naturais, ou mais complexos com inclusive 

diversos pratos e utilizam ingredientes mais elaborados (PÉREZ-BROWN, 

2006).  

É uma tarefa que exige o manejo das técnicas de cozinha, dos 

utensílios, do espaço e a sequencia de todas as tarefas. Esta atividade não só 

responde às preferencias da pessoa, mas também as suas necessidades e 

todos que habitam com ele. As quedas na cozinha devem-se devido à umidade 

ou água no chão, por ser um lugar com espaço reduzido entre móveis que 

obriga o indivíduo a girar continuamente ou a diminuir a sua base de 

sustentação para alcançar algum produto ou utensílio (SANCHES, 2006).   

 

De um escorregão que eu levei, então..., parei. Ajudar aqui dentro e 
fazer alguma coisa que eu possa fazer..., alguma coisa de lavar, de 
passar, de cozinhar..., modesta parte eu cozinho muito bem. Se eu 
entrar na cozinha, eu entro pra valer mesmo (E5).  
 
Fazia muita coisa. Eu gosto de trabalhar na cozinha, sempre fui 
cozinheiro (E14). 

 

Nos relatos dos participantes, notou-se a dificuldade na “Mobilidade 

Geográfica” de Kaufman (2011), já comentada anteriormente, fundamental para 

a vida urbana. Neste sentido, Silvano (2010) aborda sobre a importância da 

urbanização das cidades, que depende da mobilidade “tido como estruturante 

do espaço e da sociedade” (p.58). Ainda na concepção do autor, refere o 

seguinte: 

 

O processo de urbanização traduz-se numa progressiva 

diferenciação, resultante da mobilidade quotidiana, dos 

espaços de habitação, trabalho e lazer (p.60). [...] A 

especialização espacial, e a mobilidade a que obriga, vai 

repercutir-se sobre os sistemas sociais, culturais e de 

personalidade dando forma para cada estilo de vida. [...] 

(p.61). 

 

De um dos andares do World Trade Center, Certeau (1998) observou a 

mobilidade urbana de Manhattan, referindo-se às pessoas que vivem na 

cidade, de “caminhantes” e “pedestres”. Cada indivíduo tem um estilo próprio 
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de se movimentar e de caminhar, no meio da agitação urbana, seguindo traços 

e trajetórias. Os pedestres seguem a organização da cidade, que tem locais de 

livre circulação e outros que são proibidos. Onde é permitido, o pedestre tem 

inúmeras possibilidades de se deslocar, “pois as idas e vindas, as variações ou 

as improvisações da caminhada privilegiam, mudam ou deixam de lado 

elementos espaciais” (p.178).  Para o caminhante, os espaços da cidade têm 

diversos significados, que o atraem ou o repelem. “A caminhada afirma, lança 

suspeita, arrisca, transgride, respeita, etc” (p.179). São os significados “[...] que 

impulsionam movimentos, à maneira de vocações e chamados que dirigem ou 

alteram o itinerário dando-lhe direções até então imprevisíveis” (p.184).  

As habilidades para atravessar uma rua de forma segura e caminhar 

por áreas comerciais próximas ao lugar onde a pessoa mora para satisfazer as 

necessidades básicas e a utilização de transporte para ir a lugares mais 

distantes, seja por transporte público ou privado, denomina-se “mobilidade 

comunitária” (AYUSO; JUÁREZ, 2006, p. 326). Na sociedade o acesso à 

mobilidade é desigual. “Depende de condições materiais e culturais, e por isso 

a cidade urbanizada deixa uma parte da sua população no exterior desse 

sistema de vida. Uns por opção e outros por exclusão” (SILVANO, 2010; p.61). 

No estudo de Gill e colaboradores (2012) sobre a mobilidade comunitária, 

constataram dificuldades dos idosos em andar e dirigir automóveis. A causa 

principal foi em decorrência dos participantes terem desenvolvido 

incapacidades em longo prazo (período de 12 anos) e por outros motivos 

ligados aos cuidados de saúde, tais como hospitalização, internamento e 

tratamentos. Na pesquisa de Rosso e colaboradores (2013), também foi 

detectado grande dificuldade dos idosos em realizarem as atividades sociais na 

comunidade. Ressaltando a importância do estado de saúde, as pessoas no 

modo geral têm grande mobilidade nas áreas urbanas, até que alguém seja 

afetada por uma deficiência, prejudicando severamente a mobilidade (BELL, 

2013).  

Os pedestres idosos estão sob maior risco de fatalidade relacionado ao 

tráfego que os indivíduos de qualquer outro grupo etário. A velocidade de 

deambulação inadequada contribui com a maior parte das dificuldades 

experimentadas por pessoas idosas quando atravessam cruzamentos. Alguns 

idosos utilizam a deambulação como seu principal meio de transporte, 
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principalmente para ir ao supermercado e ao banco (MORAN; KOSMANHL, 

2002). 

 

(...) não tem como a saúde, saúde é o principal (...). Quando tem uma 
coisinha assim, a gente fica até meio afastado, encostado, sem ação 
(...). A gente fica meio assim..., quero sair, fazer um passeio e fico 
naquela, mais parado (E1). 
 
Por causa da dor... Dor de mais... Eu não posso andar, nem sair na 
rua por causa do perigo que é. Não se deve sair na rua não (E4). 
 
Só tristeza. Pensar... Não tenho os parentes aqui perto mais, tenho 
muito parente aqui em Londrina e nenhum vem aqui. Dificuldade é 
pensar que é o fim da vida, fim da vida é duro. Desanimei, desanimei, 
que nem eu andava. Eu não faço mais nada, não tem o que fazer. Ir 
ao banco,... Desanimo de ir ao banco guardar dinheiro (E27). 
 
Não se pode fazer o que a gente quer fazer, não se pode passear, 
não se pode fazer nada, tenho que ficar e pronto (E32). 

 

No uso de transporte público, como ônibus por exemplo, a maior 

dificuldade se apresenta na incomodidade do acento e a dor que pode 

apresentar-se ao manter uma postura incômoda durante horas (SANCHES, 

2006). Pode-se notar a seguir os relatos de idosos que têm dificuldade em 

locomover-se fora do asilo e que precisariam utilizar um transporte público: 

 

Não posso ir a Londrina de Circular (ônibus). Eu o ano passado eu 
ia,... Tenho dificuldade de andar, andar longe não aguento, não posso 
nem ir na casa do meu irmão, não posso ir no centro da cidade, eu 
vou mas se não doer, se for na casa do meu irmão e voltar, ataca 
mais (E22).  
 

A necessidade de fugir das rotinas diárias e ficar longe das funções do 

cotidiano, anseiam pelo desejo de novas experiências, a busca do prazer, a 

busca de novos ambientes e o bem-estar (KAUFMAN, 2011). Tudo isto foi 

influenciado pelo melhoramento e o aumento de opções de transportes para 

viajem. Mesmo assim, as viagens por períodos prolongados obrigam o idoso a 

manter uma postura forçada e incômoda, seja como condutor ou 

acompanhante em um veículo próprio ou em distintas modalidades de 

transporte público (SANCHES, 2006). 

 

Olha, a coisa que eu gostava muito era viajar, viajar depois de 
aposentado, mas, ultimamente já não posso mais, não dá para 
fazer... devido a esses problemas (E1). 
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Visitar as amigas, viajar, ir para onde eu gosto de ir..., eu gosto da 
Bahia. Eu gosto de viajar, ver minhas cunhadas, que ainda tenho 
duas vivas, eu gosto disso. Agora não, parei um pouco, dei uma 
maneirada, estou doente, doente sem poder fazer nada, vai fazer o 
que? (E5). 
 
(...) eu podia ir até São Paulo, ia na prefeitura pegava cartão lá, ia na 
agencia, ia sem pagar passagem, mas não aguento (E22). 
 
Eu tenho sete ternos, dois aqui e mais cinco lá na casa do sobrinho. 
Eu andava no chico (chique), fui pra Brasília duas vezes, tive lá no 
congresso, conversei com os deputados e senadores... fui conversar 
coisa boa, fui lá na constituinte, aqueles homens tudo..., uma moça 
dava a mão na gente e mostrava tudo, eu era forte. À cinco anos 
atrás, fui em Minas três vezes, fui a Brasília duas vezes, agora fiquei 
desse jeito (...)(E27). 

 

7.  DIMINUIÇÃO DA OCUPAÇÃO  

 

É quando a pessoa é incapaz de ocupar seu tempo de maneira 

costumeira, levando-se em conta fatores tais como a idade, sexo, grau de 

instrução e cultura (McCOLL, 1998). 

Bury (1982) descreve sobre os relatos do impacto de pessoas com 

artrite reumatoide: Um homem trabalhador braçal com seus quarenta anos, 

desenvolveu rigidez e dor severa. Nos primeiros seis meses ainda conseguia 

trabalhar, mas com a evolução da doença foi ficando impossível de continuar. 

Um outro caso relatado pelo autor, de uma mulher que trabalhava de 

telefonista, que necessitava de grande destreza manual, exigencia desta 

profissão, foi uma situação que se tornou cada vez mais difícil, pois os efeitos 

incapacitantes da doença desenvolvida. Antes o que era tomado como certo no 

mundo da vida cotidiana, torna-se um fardo de ação consciente e deliberada.  

O trabalho que “é a execução de tarefas que exijam esforço mental 

físico, que tem como objetivo a produção de bens e serviços para atender às 

necessidades humanas” (GIDDENS, 2012, p. 626). 

 

Se tiver trabalhando tenho que parar, (...) não posso pegar o serviço, 
se eu pegar, começa a endurecer, aqui ó, começa a repuxar, esta 
parte aqui ó começa a repuxar os nervos, começa a travar (E2). 
 
A dificuldade que eu tenho na mão é o Parkinson. Eu quero pegar as 
coisas e não pego. Às vezes eu pego, às vezes eu não pego. 
Trabalho, enfim tudo o que diz relação a trabalho a pegar, que eu 
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hoje não posso pegar, deixei de pegar as coisas depois que eu fiquei 
doente (E14). 
 
O dia que estou atordoada não posso sair de casa,(...) não posso 
andar, tenho que ficar dentro de casa. Agora não trabalho mais (E18) 
 
Quando entra friagem ela dói um pouco. Quando eu fico de cócoras 
assim muito tempo e quando eu levanto dá o que fazer. Às vezes 
pedem para eu fazer um serviço, aí falo: “não dá para eu ir, o senhor 
vai me desculpar, mas a coluna está atacada” (E25). 
 
Eu me sinto ninguém. Eu me sinto neutro porque eu não posso fazer 
nada. Tenho dor. A doença atrapalha de tudo na minha vida, por 
exemplo, trabalhar eu não posso (E26). 
 
Se eu não fosse fraco eu fazia alguma coisa, ia trabalhar, a fraqueza 
ela corta... Não tenho coragem para nada não, não tenho coragem 
para mais nada. O corpo da gente não tem aquele ânimo mais... 
(E27). 
 

Para participar das atividades de lazer, a pessoa idosa é obrigada a 

enfrentar limitações relacionadas à mobilidade. De acordo com Gutierrez 

(2001), a atividade de lazer é definida por quatro características: Primeiro, a 

liberdade de escolha, que é fruto de uma livre opção desde a perspectiva 

individual até a uma forte determinação ambiental e histórica. Só pode ser 

considerada como livre escolha porque o sujeito individual a define a partir do 

confronto com seu próprio passador, no qual estão cristalizadas todas as 

referências, culturais, sociais, antropológicas e políticas do meio em que se 

insere. Segundo, é uma atividade desinteressada, não visa o lucro e nem uma 

utilidade prática imediata. Terceiro, busca o prazer ou de alguma forma pessoal 

a satisfação dos sentidos. Finalmente a quarta, caracterizada pela 

individualidade, é uma atividade pessoal, é essencialmente uma opção íntima, 

regida pela liberdade. Constitui um espaço em que a personalidade de cada 

um manifesta-se com maior autonomia do que em qualquer outro espaço da 

vida em sociedade. 

 Segundo Dumazedier (2014), o lazer tem três funções: A primeira está 

relacionada ao descanso, no sentido de liberar a fadiga. “É um reparador de 

deteriorações físicas e nervosas provocadas pelas tensões resultantes das 

obrigações cotidianas e, particularmente, do trabalho” (p.32). A segunda função 

compreende o divertimento, recreação e entretenimento. Esta função tem efeito 

sobre o tédio, monotonia e à necessidade da ruptura do universo do cotidiano. 

Por fim, a terceira função, que está ligada ao desenvolvimento da 
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personalidade, que depende dos automatismos de ação cotidiana. Assim, o 

autor define o lazer da seguinte forma: 

 

O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo 
pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, 
seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda 
para desenvolverem a sua informação ou formação 
desinteressada, sua participação voluntária ou sua livre 
capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se 
das obrigações profissionais, familiares e profissionais 
(p.34). 

 

“A variedade das atividades de lazer está limitada somente pela 

criatividade humana, e a definição de lazer se torna tão subjetiva quanto a 

experiência humana” (MORAGAS, 2004; p.213). 

Segundo Marcelino (2006), existem fatores que impedem a prática do 

lazer, denominadas “barreiras para o lazer”. Dentre as várias barreiras citadas 

pelo autor as que podem afetar os residentes de uma ILPI, são as relacionadas 

à faixa etária e às limitações físicas e mentais. Com relação à idade, foi 

verificado no estudo de Martinelli et al (2014), que as pessoas idosas(60-82 

anos) têm mais dificuldade em participar das atividades de lazer, que pessoas 

mais jovens (50-59 anos). Segundo os autores, isto acontece porque as 

pessoas mais jovens usufruem de maior autonomia e melhor capacidade 

funcional, e por isso, “relacionam-se de maneira mais eficiente e satisfatória 

com o meio ambiente em situações que exijam participação ativa, interatividade 

e funcionalidade”. Na pesquisa de Strain et al (2002), constataram que idosos 

deixaram  as atividades de lazer ou mudaram de atividade, devido às às 

limitações funcionais. 

Podemos notar nas falas abaixo, que as funções do lazer, 

principalmente a segunda (entretenimento, recreação e divertimento) e a 

terceira (desenvolvimento pessoal) são as mais afetadas. Também podemos 

constatar que as limitações funcionais e sensoriais são as grandes causas na 

dificuldade em realizar as atividades de lazer. 

 

O pandeiro está ali, a minha mão não chacoalha mais o pandeiro, 
agora eu vejo tocar o pandeiro. Está ali o pandeiro guardado.  Eu 
ainda grito um pouquinho até hoje, do jeito que o Dirceu vem tocar, 
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mais o senhor Valdir, eu ainda ajudo a tocar um pouquinho, eu sou 
teimoso ainda, mas eu cantava mais ou menos. Agora perdi a força 
até da cantoria, por causa da idade, deu derrame. O pandeiro está 
trancado (...) então está lá só guardado (E15). 

(...) eu quero ler, escrever e fazer as coisas e agora não posso mais. 
Agora não posso mais ler e escrever (E20). 

(...) jogar bola, andar de bicicleta, nadar que nem eu nadava, 
passear, cantar, tocar violão que eu tinha aí, você vê que abandonei 
tudo (E23). 
 
Eu não vejo, eu não enxergo muito bem as letrinhas. Eu gosto de ler 
assim, não só um livro que a gente aprenda muita coisa de 
experiência, um livro escrito por um escritor que ele fala de si mesmo, 
experiência que ele tem. Tudo que a gente vai aprendendo como se 
estivesse aprendendo com uma pessoa, na atividade dele fazendo 
aquelas coisas que ele está assim dizendo, como quer dizer eu 
gostaria de fazer aquilo também. Também atrapalha num trabalho 
manual, eu começo um trabalho não tem como terminar. Trabalho de 
crochê, de coisa de bordar, fazer tricô, coisa assim, trabalho manual 
(E29).  

 

8.  O ISOLAMENTO: 

 

É quando o indivíduo se torna incapaz de manter e participar 

normalmente das relações sociais (McCOLL, 1998). Nos relatos de Moliner, 

Ivan-Rey e Vidal (2008), as doenças também podem originar problemas sociais 

tais como a inatividade e a exclusão, que são respectivamente o oposto da 

atividade e da participação social. Na ideia do idoso institucionalizado, pode-se 

aproveitar o pensamento de Moragas (2004): “a força física é menor, os 

estímulos psíquicos diminuem e a experiência ensina ao idoso que é mais 

difícil lutar contra o sistema do que se adaptar”. 

A sociedade muitas vezes descrimina os indivíduos pela cor da sua 

pele, pela cultura e pela etnia. Entretanto acontece o mesmo com as pessoas 

com doenças crônicas e com deficiências. Os sinais visíveis de doença ou por 

estarem numa cadeira de rodas, faz com que a sociedade os evite (LARSEN, 

2013).  

 

O relacionamento com as pessoas, eu procuro às vezes até palavras 
pra dizer, pra conversar. Porque eu acho que a gente não tem onde 
capturar muita coisa. A gente tem é que sair de si e lançar aquele 
pouco ou muito. Aquele relacionamento a gente tem que oferecer, a 
gente tem que se lançar naquele dia, um pouco aqui um pouco ali. 
Onde não é receptivo, a gente... ahh... Eu tenho um lugar assim... Às 
vezes de eu não ter receptividade, não é que eu me recuso, mas eu 
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evito aquele relacionamento, eu evito conversar com aquela pessoa. 
Não é que a gente, assim, dá um desprezo, chuta pra lá não, mais é 
que não tem como, eu sou repetitiva nisso, sabe que tem muita gente 
que não tem nada, nada pra oferecer, só quer receber. Quando eu 
fico sozinha eu não sinto solidão. O maior problema é o 
relacionamento, no meio de tanta gente cada um pensando de um 
jeito (E29). 
 

O isolamento pode ser entendido como a falta de contato ou de 

comunicação entre grupos ou indivíduos. O isolamento individual ocorre do 

indivíduo dentro do seu grupo ou sociedade. O isolamento funcional, que tem 

origem nos defeitos físicos – cegueira, surdez, mudez e outras limitações 

físicas. Essas deficiências impedem muitas vezes a comunicação (LAKATOS & 

MARCONI, 2010).  

Além das alterações físicas do corpo originadas pelas doenças, os 

relacionamentos, a auto-imagem e o comportamento das pessoas também fica 

afetado (LARSEN, 2013b). Em muitas doenças crônicas a limitação dos 

movimentos acarreta muitas desvantagens, desde dificuldades em realizar 

trabalhos domésticos, como já foi discutido anteriormente, até à perda dos 

contatos sociais (NEWMAN, 1990). 

 

Tudo, tudo, tudo, me tira o direito de fazer tudo. Caminhar é a alegria, 
a gente fica só nesse drama de preocupar com aquela doença que 
não tem animação pra nada, não canta, não ri, cara feia (dá uma 
gargalhada junto com tosse com produção de secreção), cara ruim (ri 
e tosse), então uma pessoa normal, a vida dele é tão diferente do 
doente crônico, que a minha doença é crônica não tem remédio que 
cure, tem pra controle, mas cura não tem. Às vezes as pessoas 
falam: “o senhor só fica naquele buraco lá, não sai”. Sair como? Eu 
rezo, fico doido pra não sair (deu rizada), não quero sair. Sair pra 
passear para sofrer, é um sofrimento pra mim (E23). 
 
Volta e meia o que judia é a tosse, mas a maior dificuldade que eu 
tenho agora é a tontura. Dificuldade eu tenho direto, eu estar sozinho. 
O problema que eu tenho é de estar sozinho. A tontura é forte. 
Quando melhora, melhora e depois esquece. Às vezes dá aquela 
ameaça de tontura. É, vou fazer o quê, Deus é que sabe de mim 
(E31). 
 

A comunicação é atividade primordial do ser humano. A capacidade de 

estabelecer um relacionamento produtivo com o meio, trocar informações, 

manifestar desejos, ideias e sentimentos; está intimamente relacionada à 

habilidade de se comunicar. É através dela que o indivíduo compreende e 

expressa seu mundo. Problemas de comunicação podem resultar em perda de 

independência e sentimento de desconexão com o mundo, sendo um dos mais 
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frustrantes aspectos dos problemas causados pela idade. A incapacidade 

comunicativa pode ser considerada importante causa de perda ou restrição da 

participação social (funcionalidade), comprometendo a capacidade de 

execução das decisões tomadas, afetando diretamente a independência do 

indivíduo. Depende da integridade da visão, audição, fala, voz e motricidade 

orofacial (MORAES, 2012). 

Não pode haver dúvida que a comunicação possui importância 

fundamental para os seres humanos. Invariavelmente quase todas as tarefas 

de que participamos envolvem a comunicação. A comunicação serve para 

estabelecer e desenvolver os laços físicos, sociais e emocionais entre as 

pessoas (ORANGE & RYAN, 1998, p. 119). 

 

A falta de enxergar pra mim atrapalha, no contato que eu quero ter e 
não consigo. O contato de pessoas que querem conversar comigo, 
enfim... Não enxergo, quero enxergar e não posso (E14). 
Sentindo tristeza, nem café tomei hoje. Fico ali sozinho, converso 
com um parece que não dá certo, eu nem era tímido, eu era alegre, 
conversava com um com outro, saía, agora não saiu (E27).  
 

Nas sociedades ocidentais, a relação social de uma pessoa que tem 

uma “deficiência”, é caracterizada por uma ambivalência (LE BRETON, 2007). 

O autor explica que num lado, “o discurso social afirma que ele é um homem 

normal, membro da comunidade, cuja dignidade e valor pessoal não são 

enfraquecidos por causa de sua forma física ou suas disposições sensoriais”, 

mas, por outro lado, nota-se na sociedade que este indivíduo é diferente e por 

isso é discriminado, marginalizado, posto de lado no mundo do trabalho, 

“assistido pela seguridade social, mantido afastado da vida coletiva por causa 

das dificuldades de locomoção e de infraestruturas urbanas frequentemente 

mal adaptadas” (p.73). 

O isolamento psiquico, por motivos baseados na própria personalidade, 

como interesses diferentes, gostos, temperamentos, pontos de vista, atitudes e 

sentimentos existentes entre indivíduos pertencentes a uma mesma cultura. 

Essas diferenças originam-se do fato de que, fazendo parte de grupos sociais 

diversos, a sua experiência, embora membros da mesma sociedade, seja 

diferente (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

Podemos ainda citar mais um caso relatado por Bury (1982), onde um 

homem tinha dificuldade de ir ao clube, devido a doença (artrite reumatóide) 
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chamar atenção das pessoas. Com isso, começou a ficar mais restrito a locais 

familiares, onde estava menos susceptível de ser exposto ao olhar e perguntas 

de conhecidos e estranhos. O mesmo acontece com o participante seguinte, 

como se nota no seu relato: 

 

Conviver com isso pesa. Eu fico inseguro de dizer alguma coisa, 
alguém falar que você é um esquizofrênico, você é um paranoico e 
não sei o quê... então eu fico chateado com isso, me aborrece. Mas 
ninguém chegou a esse ponto, mas quanto a isso eu tenho... tenho 
medo. Eu tenho dificuldade na comunicação... É difícil pelo fato de eu 
ter cisma, medo; “ah, você é inválido” (E3). 
 

9.  DIFICULDADE PARA DORMIR  

 

O sono é um componente distinto e essencial do comportamento 

humano. Praticamente um terço de nossa vida é gasto dormindo. O sono é um 

estado reversível de desligamento da percepção do ambiente, com modificação 

do nível de consciência e de resposta aos estímulos internos e externos. É um 

processo ativo envolvendo múltiplos e complexos mecanismos fisiológicos e 

comportamentais em vários sistemas e regiões do sistema nervoso central 

(MORAES, 2012). O que acontece na vida cotidiana pode ter impacto sobre a 

nossa capacidade de dormir e a chance de ter uma boa noite (NETTLETON, 

2013). 

 

Meio desanimado, a gente desanima, por causa da dor. Tenho 
dificuldade em dormir... (E4) 
 
Eu me sinto muito atrapalhada, não era acostumada com isso, então 
a gente não aceita. Incomoda a gente não era acostumada com 
doença. O tremor incomoda no dormir, tem vezes que eu quero 
dormir, começa a tremer, aí perco sono (E13).  
 
Oh louco, tudo, pra andar, é pra deitar, pra dormir. Pra dormir eu não 
sei se fico sentado se é em pé, de que jeito vou dormir com falta de ar 
(E23). 

 

10.   DESEJOS E ESPERANÇAS PARA O FUTURO  

 

As pessoas estão vivendo mais tempo e o período da velhice quase 

sempre acompanhada pelas doenças crônicas, exigem tratamentos 

prolongados e podem acarretar sintomas também prolongados ou inesperados 

(GIDDENS, 2012).  
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O acometimento da doeça crônica leva a uma dependência crescente, 

as expectativas e os planos que os indivíduos mantêm para o futuro, têm que 

ser revistos (BURY, 1982). Na reflexão antropológica sobre a velhice, Concone 

(2007) relata que “Mudar as prioridades, encontrar novos interesses e investir 

em outras capacidades” (p. 42), seria a forma de pensar na continuidade, e não 

em “recomeço” ou “encerrar” (p. 42).  

“Muitas das atividades que o idoso gostava de realizar, na vida pré-

institucional, principalmente aquelas relacionadas ao trabalho, deixaram de ser 

realizadas por impedimentos físicos” (BULLA; MEDIONDO, 2004. p.96). Na 

pesquisa de Bossi (2004), os entrevistados têm boas lembranças do ofício, que 

ocupou boa parte da vida deles. No relato de um idoso institucionalizado, vem 

a lembrança do trabalho que realizava e o desejo de voltar. “O trabalho é visto 

como fonte de dignidade e como meio para a liberdade, e o seu resultado 

representa uma ampliação da autonomia do idoso, permitindo-lhe tomar 

decisões sobre a própria vida” (CORTELLETTI, 2004). 

Além do trabalho, Bulla e Mediodo (2004) também se referem aos 

desejos e anseios das pessoas idosas institucionalizadas em realizar as tarefas 

domésticas, feitas no cotidiano do antigo lar. Outra entrevistada por Bossi 

(2004), que gostava de cozinhar, conta que a sua vontade, era voltar a servir 

alguém.   

A seguir serão apresentados os relatos de todos os entrevistados, 

relacionados aos desejos e esperanças de um dia poderem voltar a realizar o 

que faziam ou outras atividades novas: 

 

O que eu gostaria de fazer na vida, como eu fazia sempre, gostaria 
muito de passear, andar, pescaria, gostava muito de pescaria e 
trabalhar um pouco, se mexer, pegar um taxi de novo, trabalhar e 
assim passar o tempo, era o que eu queria fazer se eu pudesse (E1). 

 
Eu ia voltar pra minha profissão de lataria, de pintor de carro, 
funilaria... aí pegava funilaria e tocava e via se abria meu 
barraquinho, abria minha oficina (E2). 

 
O passado não vai voltar mais, então... Eu não tenho em que pensar 
no que fazer... A gente vive aqui... A gente se dá bem com o povo, 
então não vou pensar em sair (E3). 
 
(...) a gente sente (falta) o que fazia, no serviço, a gente sente muito, 
se pudesse tar lá com saúde, mas fazer o que, né? Na lavoura,... no 
campo lá... na roça, lidar com o gado, trator, foice, enxada, tudo... 
(E4). 
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Gostaria de fazer tudo o que eu fazia. Tudo... lavar, passar, andar, 
viajar, fazer tudo (E5). 
 
Cuidar da minha casa, lavar a minha roupa, cuidar das minhas 
coisas, fazer a minha comidinha gostosa, tenho vontade de fazer a 
minha comida (...), mas eu faço uma comidinha gostosa... comida 
caipira eu faço de tudo, pão caseiro, eu fazia lá na chácara, crescia 
ficava aquele pãozão daquele tamanho... gostoso, de sal, de doce, 
assim não muito doce, assim, né? (E6). 
 
Andar dentro de casa, gostaria de trabalhar dentro de casa, arrumar a 
casa bonita (E7). 
 
Gostaria de estudar, de fazer mestrado, doutorado, continuar os 
estudos (E8). 
 
Gostaria de fazer umas pequenas coisas que eu fazia (...) consertos. 
(...), encamento industrial, torneira, registro, chuveiro elétrico (E9). 
 
O que aparecer e não for muito pesado eu faço. (E10). 
 
Gostaria de trabalhar em qualquer coisa por aí (E11). 
 
Não gostaria de fazer nada, eu não faço nada (E12). 
 
Se eu estivesse na minha casa eu estava fazendo o mesmo serviço: 
Em casa, cuidava da casa, fabricava sabão, detergente, Kboa, 
desinfetante e vendia. Eu gostaria de voltar a fabricar as minhas 
coisas (E13). 
 
Fazia muita coisa se não estivesse doente. Um pouco de trabalho 
fazia. Eu gosto de trabalhar na cozinha, sempre fui cozinheiro, gosto 
de... enfim, de alguma coisa de utilidade (E14). 
 
Eu gostaria de andar, na enxada era difícil mexer comigo, eu era um 
daqueles carpidores mesmo, mas carpidor de raça, carpia café na 
lavoura por pé. Ahhh nego envocado que nem eu! O serviço braçal 
fazia tudo. O café já ajudei a plantar, já ajudei a colher e já ajudei a 
secar no terreirão. Fazia cova pra plantar, entendo da seca do café, o 
tipo do café se está bom de guardar, trabalhei muito na lavoura de 
milho, lavoura de algodão, já fiz muita colheita de amendoim, havia 
muita colheita de amendoim, agora não tem mais. Foi em 2005... eu 
varria um canteiro do meu amigo negro, lá no final de semana (...), aí 
não fazia mais nada. Em vários lugares tocava o pandeiro, nós 
fazíamos um conjunto, a gente não tinha muita inveja dos outros não. 
Baile, cantar também,... (E15). 
 
Gostaria de trabalhar. Desde que trabalhava na roça, a gente ia às 5 
horas pra roça (...), aí eu fazia tudo, agora não posso fazer mais 
nada. Cortava cana, plantava arroz, feijão, fazia de tudo na roça, 
fazia. Larguei de fazer tudo, fazia tudo isso.  (E16). 
 
Queria ir para um barzinho de novo e ficar. Tinha um barzinho, parei 
com o barzinho porque não podia nem andar (E17). 
 
Eu gosto muito de cozinhar, o que tiver de fazer, uns pratos 
diferentes, o que a patroa mandava fazer. Gosto de fazer uma 
polenta.(E18). 
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Gostaria de fazer as coisas que eu fazia antes, fazia a roupa, O que 
eu gosto de fazer é crochê também. Era costureira (E19). 
 
Gostaria de trabalhar, em escritório, faculdade (...).Trabalhei 50 anos 
na universidade, no setor departamental. Eu era secretária 
departamental, secretariava as reuniões, datilografava currículo. 
(E20). 
 
Eu gostaria de pegar as coisas certo, pegar um cafezinho certo (...) 
(E21). 
 
Gostaria de estar passeando de ônibus em Londrina, em Princesa do 
Norte em Cambé, mas não aguento, porque eu não pago a 
passagem, eu podia ir até São Paulo, ia na prefeitura pegava cartão 
lá, ia na agencia lá, ia sem pagar passagem, mas não aguento. (E22). 
 
Eu queria estar numa boa, respirando bastante, dando pulo aí, 
jogando snooker, trabalhando que nem eu fazia antes. Gostaria de 
fazer tudo, tudo, jogar bola, andar de bicicleta, nadar que nem eu 
nadava, passear, cantar, quatro violão que eu tinha aí, você vê que 
abandonei tudo (E23). 
 
Ah se eu não tivesse esse problema aí, tudo essas coisas que tem 
pra fazer aí eu fazia. Esse negócio da limpeza, varrer essas folhas, 
que nem essa sujeira que tem aí, então eu fazia tudo (E24). 
 
Gostaria de fazer todo o serviço, roçar mato, derrubar árvore,... Antes 
eu (...) picava o couro mesmo, não tinha nada, nada. Erguia peso, 
colhia café, algodão, ajudava a fazer cerca, a fazer buraco,... Buraco 
dessa fundura e fincava mourão. Deixei de erguer peso, carregava 
mourão de cerca, carregava em dois, mas sempre era pesado. ... Eu 
gostava de derrubar a árvore pra ver o tombo dela, primeiro eu fazia a 
barriga, depois fazia as costas e aí ficava só olhando a bicha (...), eu 
cortava mais na barriga, pra ela ter força pra ela cair, fazia a barriga e 
as costas, aí começava a estalar e eu saía, ó eu limpava (...), só 
ficava de longe olhando o tombo dela. (E25). 
 
Gostaria de estar com a profissão de balconista. Trabalhei de 

balconista, trabalhei em vários bares da cidade, lanchonetes, daí 

parei de tudo. Eu trabalhava se não tivesse esses problemas. Ah, eu 
gostaria de trabalhar no balcão, eu vendia pinga pra bêbado (E26). 
 
Eu gostaria de passear mesmo, trabalhar não aguento, puxar enxada, 
eu não tenho estudo, só puxar enxada. Eu pensava do tempo que a 
gente era forte, agora não é mais. Antes trabalhava na roça, na 
lavoura, eu plantava feijão, eu plantava milho, plantava arroz, fazia de 
tudo... Arava com cavalo pra lá pra cá. Eu cantava, não tinha tristeza, 
agora tenho uma tristeza que não tem jeito. Queria ir na casa da 
minha irmã lá em Minas. (...) Eu tenho muitos parentes em Minas, 
eles são todos fazendeiros, faz quatro anos que eu tive lá (E27).  
 
Vender sorvete, eu vendia sorvete. (E28) 
 
Fazer esses exercícios assim, como natação, (...). Na piscina algum 
exercício físico na água que pode fazer exercício né (E29).  
  
Gostaria de lavar, lavar roupa, agora não consigo, mas eu lavava, 
lavava roupa. Gostaria de cozinhar. Cozinhar arroz, feijão, macarrão, 
pão. Antes de ter a diabetes trabalhava na cozinha (E30).  
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(...) gostaria de estar acompanhado com os amigos, são os amigos... 
e amigas, amigos e amigas. Ficava em casa, fazendo almoço, eu que 
fazia tudo. Eu cozinhava tudo, feijão, arroz e qualquer outra coisa. 
Depois de cair parei, eu estou inutilizado (E31). 
 
Tudo que fosse de bom eu fazia. O que eu já fiz no passado faria 
hoje. No passado eu fui carregador, cobrador de circular quase dois 
anos, trabalhei de segurança, garçom e tudo eu já fiz um pouco. 
Gostaria de voltar a fazer tudo de novo. (E32). 
 
Gostaria de ficar trabalhando lá. Trabalhei um ano no circo do Beto 
Carreiro (E33). 
 
Eu queria fazer de tudo, trabalhar, pegar a minha profissão de novo, 
motorista de novo, carpir. Minha vontade era trabalhar. Queria sarar 
para mim conseguir andar, Jesus me abençoar para eu sarar e 
conseguir caminhar, aí tudo bem, eu quero andar e trabalhar em 
nome de Jesus (E34). 
 
O que eu gosto de fazer é comida. O povo não quer saber do fogão, 
mas eu falo: meu fogão, é o meu fogão. Toda a vida eu estive à beira 
do fogão. Às vezes eu vejo mulheres: Ah Dona Maria eu não gosto de 
cozinhar. Eu gosto. Quem comeu não reclamou até hoje. O povo fala: 
ah dona Maria que comida gostosa. Eu não sei se é gostoso ou não 
(E35). 
 
Gostaria de ajudar os outros. O que eu ganhar, queria repartir com os 
mais pobres que eu (E36). 
 
Se tivesse bom queria estar andando. Trabalho mesmo, já não 
consigo fazer. Devido à idade, estou com 67 anos, já não quero tomar 
muita responsabilidade (E37). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Sempre me fascinou fazer pesquisa, e mais ainda, no percurso do 

doutorado, com a pesquisa antropológica, que possibilitou fazer o estudo no 

ambiente dos participantes e relatar os acontecimentos onde eles ocorrem. 

 Um dos autores que me influenciou, foi o médico neurologista Oliver 

Sacks (2003). No prefácio de um dos seus livros, entusiasmado pelo seu pai 

que tinha 90 anos, conta que ele não quis se aposentar, por isso, eliminou 

todos os atendimentos médicos, exceto as consultas ao domicílio. Com esta 

atitude tomada pelo seu pai, ele também começou a pesquisar os seus 

pacientes mais de perto, como descreve no seguinte relato: 

 

Com isso em mente, tirei meu guarda-pó branco e 
desertei, em grande parte, dos hospitais onde passei os 
últimos 25 anos, para pesquisar a vida de meus pacientes 
no mundo real, sentindo-me em parte como um naturalista 
que examina formas raras de vida, em parte como um 
antropólogo, um neuroantropólogo, em trabalho de campo 
– mas sobretudo como um médico, chamado aqui e acolá 
para fazer visitas a domicílio, visitas às fronteiras  
distantes da experiência humana (SACKS, 2003, p. 19).   
 

 Neste sentido, esta pesquisa também investigou a vida dos pacientes 

no ambiente onde eles se encontravam. Não propriamente dito no domicílio, 

mas numa Instituição de Longa Permanência para Idosos, onde a maioria das 

pessoas passa boa parte da vida. Por isso a importância de “Ver, ouvir e 

escrever”, como Oliveira (2006) relata sobre o trabalho do antropólogo: 

 

Se o olhar e o ouvir constituem a nossa percepção da 
realidade focalizada na pesquisa empírica, o escrever 
passa a ser parte quase indissociável do nosso 
pensamento, uma vez que o ato de escrever é simultâneo 
ao ato de pensar (p.31-32). 
 

 Podemos afirmar que neste tipo de pesquisa, o diálogo também faz 

parte do trabalho antropológico, já que existe uma interação no método de 

observação participante, constituindo assim, em vez de uma tríade, um 
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quarteto: olhar, ouvir, dialogar e escrever.  Por tudo isso, no decorrer desta 

pesquisa, senti-me um “Fisioterapeuta Antropólogo”. 

 Primeiro, no método da observação participante, podemos constatar o 

impacto das doenças na vida cotidiana dos idosos institucionalizados. A 

existência de dois asilos é bem visível, principalmente quando se relata sobre a 

capacidade funcional, autonomia e controle pessoal. Nestes três aspectos, 

existe a grande diferença entre as duas Alas, relacionada à realização das 

atividades respectivamente: o que as pessoas conseguem ou não conseguem 

fazer, o que fazem ou não fazem e também, o que podem fazer ou o que não 

podem fazer.  

Segundo, nas entrevistas, notou-se nas falas das pessoas os impactos 

das doenças, considerados por elas os mais marcantes: a percepção do corpo 

que adoece, o comprometimento da mobilidade, a perda da liberdade, a 

dependência física nas atividades básicas da vida diária, a dependência física 

nas atividades instrumentais da vida diária, a diminuição da ocupação, o 

isolamento, a dificuldade de dormir. 

 No final apresentou-se um pouco de cada fala de todos os participantes 

que relataram o desejo de voltar ou de começar a fazer algo, como sendo uma 

esperança de realizar um plano ou projeto de vida, enquanto ela durar. Cabe 

às instituições e aos profissionais envolvidos com a reabilitação, criar 

condições para transformar essa esperança em realidade.  
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ANEXO 1 – Figura com dados do perfil sociodemográfico da inst ituição. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Características da população residente na instituição. 

Residentes n=99 

Idade n 

    ≤ 59 03 

60-69 22 

70-79 46 

80-89 20 

                                    ≥ 90 08 

Gênero  

Feminino 41 

Masculino 58 

Etnia  

Branca 62 

Parda 18 

Negra 17 

Amarela 02 
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ANEXO 2 – Figura com dados do perfil sociodemográfico da inst ituição. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Características sociais. 

Estado Civil n  
Solteiro 51 

Viúvo 20 
Separado 14 

Divorciado 07 
Casado 07 

Número de filhos   
Nenhum 47 

01 16 
02 08 
03 08 
04 05 

+ de 04 04 
Sem registro 11 

Escolaridade   
Alfabetizado 42 

Não alfabetizado 57 
Religião  

Católica 72 
Evangélica 09 

Outras religiões 02 
Sem dados 16 

Renda*   
1 salário mínimo  99 
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ANEXO 3 – Figura com dados do perfil sociodemográfico da inst ituição. 

 

 

Figura 03: Características sobre a institucionalização. 

Tempo de institucionalização n  
< 1ano 14 

1 ano 17 
2 anos 09 
3 anos 06 
4 anos 04 
5 anos 03 

6 – 10 anos 21 
11 – 20 anos 19 

+ 20 anos 06 
Motivo da institucionalização  

Cuidados de saúde 48 
Abuso e maus tratos 12 

Sem condições de auto sustento 11 
Viviam sozinhos em risco 07 

Indigente 05 
Autonegligência 03 

Problemas de relacionamento 02 
Sem vínculos familiares 04 

Outros 04 
Responsável pelo encaminhado *   

Irmão(ã) 17 
ILPIs, abrigos e albergues 15 

Por denúncia 12 
Filho(a) 07 

Sobrinho (a) 07 
UBS 07 

CRAS 05 
Amigos e vizinhos 04 

Próprio 03 
Cunhado(a) 03 

Patrão 03 
Projeto População de Rua 03 

Projeto Sinal Verde 03 
Outros 08 

Sem registros 04 
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ANEXO 4 – Figura com dados do perfil sociodemográfico da inst ituição.  

 

 

 

 

Figura 04: A moradia antes da institucionalização. 

Com quem morava n  

Sozinho 37 

Irmão(ã) 20 

Conjuge 04 

Ex-conjuge 02 

Filho(a) 04 
Mãe 03 

Cunhado(a) 02 
Sobrinho(a) 02 

Tio(a) 02 

ILPI, Abrigo e albergue 19 
Cuidador 03 

Amigo 02 

Local da residência anterior    
Urbana 83 

Rural 16 
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ANEXO 5 – Termo de consentimento livre e esclarecid o 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de 
recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

Informações sobre a pesquisa: 

1. Título do projeto:  “O impacto das doenças na vida cotidiana em pessoas idosas 
institucionalizadas”. 

2. Responsável pela pesquisa: Nuno de Noronha da Costa Bispo. 
3. Esta pesquisa visa analisar o impacto das doenças na vida cotidiana em pessoas idosas 

institucionalizadas. 
4. Será realizada a observação do ambiente e do cotidiano das pessoas e uma entrevista que 

seguirá um roteiro previamente determinado, elaborado pelo pesquisador, onde serão 
abordados os principais tópicos relativos ao assunto da pesquisa, gravados e passados para o 
computador.  

5. A observação será descrita e explicada e a entrevista será transcrita e os dados analisados 
através de técnica que consiste em ordenar os dados, classificá-los e responder segundo os 
objetivos da pesquisa. 

6. Em qualquer etapa do estudo, o(a) senhor(a) terá acesso ao autor da pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. O autor estará de 2ª a 6ª feira no período matutino 
supervisionando o estágio no Asilo São Vicente de Paulo (43-33390030) ou pode ser 
contatado no período vespertino e noturno no setor do Curso de Fisioterapia da 
UNOPAR/Kroton (43-33717962/33717816). 

7. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros participantes do 
asilo, onde a identidade dos mesmos será resguardada, sendo o nome substituído pela letra 
“E” e um número pela ordem da entrevista. 

8. Garante-se o sigilo não só quanto à preservação do nome dos participantes, mas também de 
outras informações ou dados que pela sua natureza possam levar ao reconhecimento do 
participante pelo grupo social. 

9. Os resultados da pesquisa serão apresentados em eventos científicos e publicados em forma 
de resumo e artigo científico. 

10. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não 
haverá remuneração para participar da pesquisa, sua participação é voluntária. 

11. O sujeito terá a garantia expressa de liberdade de retirar o consentimento e está autorizado a 
falar tudo o que pensa na entrevista, no qual não sofrerá nenhum prejuízo ou penalidade.   

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEIT O: 
  
Eu,_____________________________________, RG/ CPF/ ________________________, 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo “O impacto das doenças na vida 
cotidiana em pessoas idosas institucionalizadas”, como sujeito. Fui devidamente informado 
e esclarecido pelo pesquisador NUNO DE NORONHA DA COSTA BISPO sobre a 
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  
 
                                                                                 Londrina,     de                de 2013. 
    
Assinatura do sujeito:___________________________________________ 
 
Assinatura do pesquisador:_______________________________________         
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ANEXO 6 – Autorização da Instituição de Longa Perma nência para Idosos 
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ANEXO 7 – Roteiro das entrevistas 

 

 

 

 

 

I. O Sr(a) tem alguma doença? Como se sente? 

II.  Tem alguma dificuldade? 

III.  Como a doença interfere (atrapalha) na sua vida cotidiana? 

IV.  O que fazia antes de estar doente? 

V. O que deixou de fazer por causa da doença? 

VI.  O que gostaria de fazer se não tivesse doente? 

 

 

 


	1 CAPA ATÉ SUMÁRIO
	2 CAPÍTULOS e REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E ANEXOS
	3 ANEXOS

